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যে ছান্র-ছানীদের যাঁন্তীবজ্ঞান শেখাতে গিয়ে কু শিখোছ এবং 
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তাদের উদ্দেশে 





ভন 

“নব্য ঘুক্তিবিজ্ঞান” এব প্রথম ভ।গের ভূমিকায় খল| হয়েছিল £ এব দ্বিতীয় ভাগ হবে 
পাচমিশালী ;) এতে থাকবে অমাধ্যম যুক্তি” স্ায়' 'আবোহ ইত্যাদি । 

গ্রস্তাবিত দ্বিতীয় ভাগ লিখতে গিয়ে বুব গাম, ছু ভাগে এ ই শেব কর! যাবে না। মনে হল, 

বাকি অংশ আরও তিন ভ।গে প্রকাশ করা ভাপ । খগ্তত তাই কণ। হল ঃ নব্য যুক্তিবিজ্ঞান” চার 

ভাঁগে পৃথক পৃথক বই হিসাবে প্রকাশ করা হল। কোন্ ভাগের কী বিষয়ধস্ত এ প্রসঙ্গে তা 

বলে নিলাম। 

প্রথম ভাগ £ বাক্য যুক্তিবিজ্ঞান ( 9010067)00 1,010) 

দ্বিতীয় ভাগ : ম্যায়তত্ব (9%11981910 ) 

তৃতীয় ভাগ £ বিধেয় যুক্তিবিজ্ঞান ( 29010866 1,01০ ) 

চতুর্থ ভাগ : আরোহ যুক্তিবিজ্ঞান । 117050115০ 1১910 ) 

ঝা ক সঃ ০ ০ 

এ ভাগেন আলোচ্য গতান্টগতিক অববে।হ _ন্যাঘতত্ব । তবে এ ভাগে কেইন্পীয় ৪ পোঁপীয় 

লিপিও কোথাও কোথাও ব্যবহান কপ! হযেছে । আণ সর্বশেষ অধ্যাষে বুলীয় লিপি ও ভেন্ বেশাচিত্রণ 

পদ্ধতি বিশদতাবে ব্যাখ্যা করেছি। 

আর পদেব ব্যাপ্যত! নির্ণষেৰ জন্ত একটি অভিনণ মানদণ্ড ব্যাখ্যা কব! হয়েছে (পৃঃ ?2 ভুষ্টব্য )। 

পাশ্চাত্য দর্শন ৪ যুক্তবিজ্ঞন? এব ভূমিকা একট! কথা এখানে পুনরুক্তি করি। আগে 
গতান্থগতিক গ্ঠায়তস্্ব সমগ্রভ!বে পড়িমে তারপখ নব্য ভাম্তের, বুলীয় ভাঁষ্যেব, কথ! বল! উচিত। 

কৌপিব মত, অমাধ্যম যুক্তি « ন্যায়যুক্তি আলোচনার ম।ঝখানে নব্যভাষোর কথ! উত্থাপন করা 

ঠিক নয়। 

৬ ০ চে কঃ রী 

এ ভাগ লিখতে গিয়ে নিম্নোক্ত বইগুলির সাহায্য নিয়েছি । 
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€৬) 

এ ভাগের প্রথম পাওুলিপি তৈরি করেছিলাম প্রায় কুডি বছর আগে। এ কাজে আমায় 

নানাভাবে সাহাষ্য করেছিল আঁমাঁর ছাত্রী শ্রীমতী অনিম! মুখোপাধ্যায় (বর্তমানে ভট্টাচার্য )। 

মনে পড়ে, পাঙুলিপি পরিষ্কার করে লিখে দেওয়া ছাড়াও ও কতকগুলি স্তায় উপপাষ্ঠের প্রমীণ কষে 
দিয়েছিল। এতদিন বাঁদে এ খণ স্বীকার করার স্থষোগ পেলাম। 

মডার্ণ বুক এজেন্সীর শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য ও শ্রীদেবনারায়ণ ভট্টাচার্ধর উৎসাহ, 

তৎপরতা ও সহদয়তা ছাঁড়৷ চার থণ্ডের এ বিশাল বই আদৌ প্রকাশিত হত কি না জানি না। এদ্দের 
আস্তরিক ধন্যবাদ জানাই । আর ধন্যবাদ জানাই এ সংস্থার কমীদের | 

রমাপ্রসাদ দাস 



ও / রি 

০০ 

চি 

৬ ঙ 

টি 6 

বিষয় সুচী 
৬ 

সাপেক্ষ জ্যায় 
ভূমিকা : সত্যাপেক্ষ/সাপেক্ষ যুক্তি 

ভূমিকা : সাপেক্ষ ন্ায় 

মিশ্র প্রাকল্লিক ন্তায় : প্রাকল্পিক অনপেক্ষ ন্যায় 
প্রাকল্লিক ন্যায় 

বৈকল্পিক ন্যায় 

দ্বিকল্প স্তায় 

অনপেক্ষ বাক্য ও বাকঃ-সম্ন্ধ 

যুক্তির আকাব : সাপেক্ষ ও অনপেক্ষ যুক্তির পার্থক্য 
অনপেক্ষ যুক্তির আকার 
অনপেক্ষ বাক্যের শ্রেণীবিভাগ 

অনপেক্ষ বাক্যের চতুর্ব্গ পরিকল্পনা 
অনপেক্ষ বাক্যের বিভিন্ন অংশ 
নব্য মংকেতলিপি--কেইন্সীয় লিপি ও পো।লীয় লিপি 

উদ্দেশ্ট বিধেয়ের সম্বন্ধ 

অনপেক্ষ বাক্যেব সম্বন্ধ 

বিরূপতার অর্থ__বিরূপতার প্রকাবভেদ 

বাক্যের বিরূপতা 

সমার্থতা সম্বন্ধ 

অনুশীলনী £ ৩৫ 
১১ 

অনপেক্ষ বাক্য : যুক্কিবিজ্ঞীনসম্মত অনুবাদ 

ভূমিকা 

অনপেক্ষ বাক্যের আদর্শ আকার 

বাক্যের গুণ 

বাক্যের পরিমাপ £ মাঁনক 

উভয়ত্র শব্দের প্রয়োগ 

উনসাবিক বাক্য 
কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য 

অন্রশীলনী £ ৬১১ 
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35 

3? 

39 
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45 

46 

47 
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৩! 

১7 

3? 

58 

১9---60 



১94 ৮ 

চি ০2 ঙ ে 

$. ৮ ৬৮ 

(৮) 

৪ 
অমাধ্যম যুক্তি 

অমাধ্যম ও মাধ্যম যুক্তি 61 

অমাধ্যম যুক্তির ভূমিকা 63 

প্রতিবতওন 69 

অনপেক্ষ যুক্তির বৈধতার একটি নিয়ম 71 

আবর্তন 77 
প্রতিবর্তন ও আবর্তনেব যুক্ত প্রযোগ 82 

ব্যাবর্তন 86 

বিরূপতাহেতুক যুক্তি 90 

বিভিন্ন বিবপতা-সম্বদ্ধের লক্ষণ £ নব্য মত 100 

কতকগুলি সমার্থত৷ ও প্রতিপত্তি স্থত্র 101 

অনুশীলী £ ১২ 63 
অনুশীলনী £ ১৩ 71 

অনুশীলনী £ ১৪-_-১৬ 82 

অন্ধশীলনী £ ১৭-_-১৯ 90 

অহ্থশীলনী £ ২০-_-২১ 101 

৫ 

অমাধ্যম যুক্তি অনুশীলন 
প্রতিবর্তন ও আবর্তন করার কায়দা 102 

অমাধ্যম যুক্তিশৃঙ্খল 103 

কোনো বাক্যের বিধেষ, বিধেষেব বিকদ্ধ পদ ব৷ উদ্দেশ্যে বিকজ্ধ পদ, নির্দেশিত বস্ত 

সম্পর্কে তথ্য উদ্ধার করার কায়দ। 105 

বাক্যসম্বন্ধ, বিক্ূপতাহেতুক যুক্তি ও অমাধ্যম যুক্তিশৃঙ্খল 107 

অনুশীলনী , ২২-_-৩১ 105--106 

অনুশীলনী £ ৩২--৩৮ 1099-_-113 

ঙ৬ 

অনপেক্ষ ভ্যায় 

অনপেক্ষ স্তাঁয়ের বৈশিষ্ট্য ও গঠন 114 

অনপেক্ষ ন্যায়ের বৈধতা অবৈধতা 116 

ম্যায় ও ন্যায়-আকারের অবৈধত৷ প্রমাণ 117 

( অনপেক্ষ ) ন্যায়ের বৈধতার নিয়ম 119 



২.১ 

২.২ 

২.৩ 

২,৪ 

২.৫ 

(৯) 

ন্যায়ের আকার 

ন্যায়ের বৈধমৃ্তি নির্ণয় 
স্তায়"বাক/- প্রতিপত্তি 

সংক্ষিপ্ত ন্যায় 

সোরাইটিজ ( সংক্ষিপ্ত ন্তায়-শৃঙ্খল ) 
অনুশীলনী £ ৩৯-__-৪১ 

অন্শীলনী £ ৪২-_৫১ 

৭ 

চ্যায় অনুশীলন 
স্তাষ সংক্রান্ত সম্পান্ ও উপপাদ্য 

ন্যায়ের যুক্তিবিজ্ঞানসম্মত আঁকার ও দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত ন্ায়-যুক্তি 

হ্যায়ের অবয়বের যুক্তি বিজ্ঞানসম্মত ক্রম নির্ণয 

ন্যায়ের অন্ুক্ত অবয়ব উদ্ধার 

ন্যায়ের মধ্যপদ উদ্ধীব : প্রতিবর্তন আবর্তনেব প্রয়োগ 

যে যুক্তির উভয় হেতুবাক্যই অভাঁববাচক 

যে যুক্তির কোনো অবয়ব উনসার্বিক বাক্য 

ন্যায়ের বৈধত। বিচাঁব 

কয়েকটি ন্যায়ের বৈধতা বিচার 
অনুশীলনী £ ৫২-_-৬৩ 

অনুশীলনী ;£ ৬৪--৮০ 

৮ 

অনপেক্ষ বাক্যের নব্য ভাষ্য : 

গতানুগতিক যুক্তিবিজ্ঞান পর্যালোচন। 
সাস্তিক ব্যঞুনা 

গতান্ছগতিক ভাস্ত 

নব্য ভাষ্য £ বুলীয় ভাস্ক 

সান্তিকতা সম্পর্কে ছু রকমের সমস্য 

শ্রেণী-নিয়ামক £ সাধারণ ভাষায় শ্রেণীনাম 

শ্রেণী গুণফল 

রেখাচিত্র গুণফল , 

প্রথিত আকারের অনপেক্ষ বাক্যকে সাত্তিক বাকাকারে বাক্ত করা 

সাত্তিক বাক্য : নব্য ও গতাঙ্ছগতিক ভাষন 

শ্রেণীগুণফল : ভুক্ত ও ভোক্ক। শ্রেণী 

124 

126 

134 

136 

13? 

124 

135---136 

143 

149 

149 

151 

153 

156 

159 

163 

63 

1$8--149 

£০7--177 

178 

180 

185 

86 

187 

88 

189 

191 

196 

197 



(১০) 

, নব্য ভাস £ সাবিক ও আংশিক বাক্যের সত্যতা মিথ্যাত্ব 

নব্য ভাষা ও গতানুগতিক যুক্তিবিজ্ঞান 
নব্য ভাষ্য ও নব্য যুক্তিবিজ্ঞান £ গতানুগতিক যুক্তিবিজ্ঞানের নিয়মের সংস্কার 

, ভেন্ রেখাচিত্র 

, ভেন্ রেখাচিত্র দিয়ে বৈধতা! নির্ণয় ও বৈধতা প্রমাণ 

ভেন্ রেখাচিত্রণ পদ্ধতি ও গতাম্গুগতিক যুক্তিবিজ্ঞান পর্ধযালোচন। 

, ন্যায় ও ভেন্ রেখাচিত্র 

অন্থুশীলনী £ ৮১--৮৮ 

পরিশিষ্ট অগ্পুশীলনী ৮০-এর অন্তভুক্ত প্রশ্নগুলির উত্তর 

199 

204 
209 

210 

214 

216 

219 

239-_240 

241 
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ঃ 
সাপেক্ষ ন্যায় 

১. ভূমিকা ১ জঅত্যাপেক্ষ / সাপেক্ষ যুক্তি 
এ বইর প্রথম ভাগে যে সত্যাপেক্ষ যুক্তি-আকারগুলির সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছে তার মধ্যে 

নিম্নোক্ত আকারগুলি খুব গুকত্বপূর্ণ। 

1 1৬] [5 

7-১4 /-১৫ £ ৬৫ 

£? ৮৫ ৮৮ 

5. ১০৮0) 2 এ 

চও (70 1), 

1774 (70-১9).0-) (20-4).0-53) 

৫-7 1৬7 ৮৫৬০৪ 

1707 ৮৮0৬৩ ১5 00৬ ০৮ 

গতানুগতিক যুক্তিবিজ্ঞানীবাও এ আকারগুলির ওপর খুব গুরুত্ব আবোঁপ করেন। আমরা জানি, 

নব্য যুক্তিবিজ্ঞানীব৷ এ বকম আকাবেব যুক্তিকে সত্যাপেক্ষ যুক্তি বলে চিহ্নিত করেন। কিন্তু গতানুগতিক 

যুক্তিবিজ্ঞানীরা এজাতীয় যুক্তিকে সাপেক্ষ যুক্তি বলে অভিহিত কবেন। কেননা এরকম যুক্তিব অস্তত 
একটা অবযব সাপেক্ষ বাক্য । কিন্তু সাপেক্ষ বাক্য কী? 

সাপেক্ষ ও অনপেক্ষ বাক্য 

(007101610778) ৪700 08697071091 7৯10009161011) 

যে বাঁক্যে কোন নিঃশতঠ উক্তি কর| হয় তাঁকে বলে অনপেক্ষ বাঁক্য ; যথ। £ এ ফুলটি লাল, রাম 

বুদ্ধিমান। আর যে বাক্যে কোনে শর্তের উল্লেখ থাকে ( স্পষ্টভাবে বা! প্রচ্ছন্নভাবে ) তাকে বলে সাপেক্ষ 

বাকা, থা : যদি অনাবৃষ্টি হয় তাহলে ছুর্ডিক্ষ হবে, যদি রাম আসে তাহলে শ্যাম আসবে। 

এক বকম সাপেক্ষ বাক্যে স্পষ্টভাবে শর্তের উল্লেখ থাকে । এবপ বাক্য “ষদি__তাহলে-_-” 

আকারে ব্যক্ত হয়। আমরা জানি, এরূপ বাক্যকে প্রাকল্পিক বাক্য বলে। 

কোনো কোনে। সাপেক্ষ বাঁক্যে স্পষ্টভাবে শর্তের উল্লেখ থাকে না শর্তের কথা বল! হয় গ্রচ্ছস্- 

ভাবে। এরূপ এক প্রকারের বাক্য হল বৈকল্পিক বাক্য । যাকে পূর্বে বৈকল্পিক বল! হয়েছে তাও যে 

আদলে সাপেক্ষ বাক্য তা দেখানো হল। বৈকল্পিক বাকোর উদাহরণ হিসাবে নিলাম ং 
আমি আঁসব অথব|। আঁমার ভাই আসবে। 

(২য় ভাগ)---১ 



2 নব্য যুক্তিবিজঞান 

ষে ব্যক্তি এ কথা বলে তার বক্তব্য হল ঃ 

যর্দি আমি না আঁসি তাহলে আমার ভাই আসবে 

বা ষদি আমার ভাই না আসে তাহলে আমি আসব। 
এর থেকে বোবা! যাবে যে, বৈকল্পিক বাক্য আসলে, প্রাকল্পিক বাক্যের মতই, সাপেক্ষ বাক্য। 

বোঝা গেল, কেন গতানুগতিক যুক্তিবিজ্ঞানে উক্ত আকারের যুক্তিকে সাপেক্ষ যুক্তি বলে। 

উক্ত যুক্তি-আকারগুলি ঘে বৈধ তা প্রথম ভাগেই দেখানো হয়েছে । তবু এ ভাঁগে আমরা, গতাঙ্গগতিক 

যুক্তিবিজ্ঞানীরদেব অনুসরণ করে, এ আকারগুলি--গতাঙ্গগতিক যুক্তিবিজ্ঞানেব ভাষায়, সাপেক্ষ যুক্তি- 

আঁকার-_-আর একটু বিশদতাঁবে আলোচনা করব। ফলে এ বিভাগটি হবে এ বইব প্রথম ভাগ ও 
দ্বিতীয় ভাগের যোগস্ৃত্র । পরবতী অধ্যায় থেকে আমবা ছ্িতীয় ভাঁগেব বিষয়বস্ত-_অ-সাপেক্ষ বা 
অ-সত্যাপেক্ষ যুক্তি, ষথ! ( অনপেক্ষ ) ন্যায় যুক্তি, আলোচনা করব । “ 

একটা কথা । আমরা জানি, নব্যরা! সাপেক্ষ ( সত্যাপেক্ষ ) বাক্যের যৌজকগুলিব সংক্ষেপক 
প্রতীক £ "১৬, - ইত্যাদি, ব্যবহাব করেন । কিন্তু এরূপ সংক্ষেপক প্রতীকেব সঙ্গে গতানুগতিক 

যুক্তিবিজ্ঞানীদদের পরিচয় ছিল না। তবু গতান্গগতিক যুক্তিবিজ্ঞান অন্ুসাবে সাপেক্ষ যুক্তি আলোচনা 
করতে গিয়ে আমর! এ যৌজক-সংক্ষেপকগুলিও ব্যবহার করব। 

২. ভূমিকা: সাপেক্ষ ন্যায় (00101610091 9)1108190) 

সাপেক্ষ যুক্তিকে গতাম্থগতিক যুক্তিবিজ্ঞানে াপেক্ষ ম্তাফ বলে অভিহিত করা হয। কেননা, 

“ন্যায়”-এর ব্যাপক অর্থে 

যে অবরোহ যুক্তিতে ছুটি হেতৃবাঁক্য ও একটি সিন্ধান্ত থাকে তাঁকে বলে ম্যায় (8)1108912)। 

এখন, সাপেক্ষ যুক্তি হল অববোহ্ যুক্তি, আব এতে থাকে ছুটি হেতুৰাক, ও একটি সিদ্ধাত্ত। স্থতবাং 
সাপেক্ষ যুক্তি এক প্রকাবেব ন্যায় । এখন থেকে “শাপেক্ষ যুক্তি”-এর পবিবর্তে “সাপেক্ষ ম্তাষ” কথাটি 
ব্যবহার করব। 

সাপেক্ষ হ্যায় নানান প্রকারেব হতে পারে। আমব! সাপেক্ষ ন্যায়ের নিম়োক্ত প্রকারগুলি 
আলোচনা করব £ 

(১) মিশ্র গ্রাকল্লিক ন্যায় (11560 17990111601081 911981817) 

বা প্রাকল্লিক-অনপেক্ষ ন্যায় (30011161081-9898011081 99110981912) 

(২) অমিশ্র গ্রাকল্পিক ন্যায় (৮৮৫৩ 779900611081 99110857) 
বা সংক্ষেপে, প্রাকল্পিক ন্যায় (357290)911591 991198910) 

(৩) বৈকল্পিক গ্ভায় (01918000156 59119190) 

বা বৈকল্পিক-অনপেক্ষ ন্যায় (915007009৩-08658017581 351105180) 
(৪) ছিকল্প স্ঠায় (01197108) 



সাপেক্ষ ন্যায় $ 

৩. মিশ্র গ্রাকল্সিক ন্যায় 
( 711%90 2757700860৩91 911001870) 

প্রীকল্পিক-অনপেক্ষ ন্যায় 
(1707090190091-0869707108] 951195851)) 

প্রীকক্সিক বাক্য 
আঁমর! জানি, 

ষদি এমন হয় ষেবতাহলে ভ বভ 

[07 0160 ৫. 

আকারের বাক্যকে বলে প্রাকল্লিক বাক্য । আরও জানি-_ 

প্যদি এমন হয যে” ([)-এব পরবর্তী অংশকে বলে পূর্বকল্প আব “তাহলে” (%70”)-এর 

পরবর্তী অংশকে বলে অন্থুকল্প।* এখন 

যে প্রাকল্লিক বাক্যেব পূর্বকল্প সত্য, অন্তকল্প মিথ্যা সে প্রাকল্লিক বাকা মিথা। | 

যথা-_ 

136710616/ 19 21) 9101)1710156-7391105169 15 &, 77909119119 

এ বাক্য মিথ্যা, কেননা, এব পূর্বকল্প সত্য, অন্লুকল্প মিথ্যা । কিন্তু নিয়োক্তি বাকাগুলি মিথ্যা নঘ : 
[2101 15 21) 121121151) 01)11950101161- 1911 15 2, [01111950112 

যর্দি এমন হয যে এ বইটি ইংবেজিতে লেখ! তাহলে 

এ বইটি কোনো! না কোনে ভাষায় লেখা 

কেনন1, এদেব সম্পর্কে বলা যায় ন। যে, এদেব পূর্বকল্প সত্য, অন্ুকল্প মিথ্যা । 

প্রাকল্পিক বাক্যেব বক্তব্য হল £ 

এমন নয় যে পূর্বকল্প সত্য ও অন্ুকল্প মিথ্যা 

তাঁর মানে, প্রাকল্পিক বাক্যেব বক্তব্য হল__- 

যদি পূর্বকল্প ণ্য হয় তাহলে অন্কল্ন ও সত্য । 

যর্দি অন্ুকল্প মিথ্যা হয় তাঁহলে পূর্বকল্পও মিথ্যা ॥ 

প্রীকল্সিক-অনপেক্ষ ন্যায় 
ঘেন্তায় এমন যে, স্ায়টির 

প্রথম হেতুবাঁক্য : একটি প্রাকল্লিক বাক্য 
দ্বিতীয় হেতুবাক্য : একটি অনপেক্ষ বাক্য-যা প্রথম হেতুবাক্যের কোনো অঙ্গ ব! অঙ্গের মিষেধ, 

তাকে বলে মিশ্র গ্রকল্লিক নায় ব| প্রাকল্লিক-অনপেক্ষ ম্যায় । 

% যা "১ "স্রয় পরেগি তা পবকিঙ্গ, আর *-: "এয আনুগ হল অন্কঞ্প। 
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উদাহরণ 
2619 19101075-2 016 200180 15 ৮4০ 

16 15 1811112 ) 

10176 2০010 15 ৮/61. 

এ রান্নাঘরে ধোয়। আছে-এ রান্নাঘরে আগুন আছে) 

এ রাক্নাঘরে ধোয়া আছে; 

এ রান্নাঘরে আগুন আছে। 

বৈধ আকার : - 
প্রাকল্সিক অন্বয়ী ও প্রাকন্সিক ব্যতিরেকী 

নিম্নোক্ত আকার, ঝ৷ নিয়োক্ত আকারের যুক্তি, বৈধ । 

১ ২ 

77৫, ব-ভ, 17-১৫, ব-ভ, 

৮3 বৰ; ৮৮৫১ শত, 

৫. রি ভী] ০০৯17, ৮০ বি 

লক্ষণীয় যে পূর্বোক্ত যুক্তিগুলি (১)-সংখ্যক আকারের উদাহরণ । নিচে (২)-সংখ্যক আকারের 
উদাহরণ দেওয়া হল £ 

615 1911)117-101)5 6০98100 15 ড/০1১ 

ল্* 20180 15 ০) 

৮৮16 19181101105, 

এ রান্নাঘরে ধেশয়। আছে-এ রান্নাঘরে আগুন আছে, 

"এ রান্নাঘরে আগুন আছে , 
*এ রান্নাঘরে ধেশায়া আছে। 

প্রথম আকারটিকে, বা এ আকারের যুক্তিকে, বণে প্রাকল্লিক অন্বয়ী, 19৫05 চ১০1619 বা 
1100005 1১01561)00 701)6175, বা সংক্ষেপে 1151 

দ্বিতীয় আকারটিকে, বা এ আকারের যুক্তিকে, বলে প্রাকল্পিক ব্যতিরেকী, 21090009 1:011519 বা 
70905 1011610091011615, বা সংক্ষেপে | 

বলা বানুল্য, এ আকাঁরগুলির এমন কৌনো। নিবেশন দৃষ্টান্ত থাঁকতে পারে না৷ যাঁর হেতুবাক্য 
সত্য, মিদ্ধাত্ত মিথ্যা । পারে না, কেননা, এগুলি বৈধ আকার। উক্ত আকারগুলি, আর প্যদ্দি-_- 

তাহলে--”, “[601৩0--৮-এর অর্থ বিচার করলে বোঝা যায়, এ আকারের যুক্তি অবৈধ হতে 
পারে না। 

আমর! জানি, 
যদি এমন হয় যে ব তাহলে ভ [1 0 0050৫ 
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--এ আকারের বাক্যের বক্তব্য হল £ 

(১) যদি পূর্বকল্পটি সত্য হয় তাহলে অন্তকল্পটিও সত্য । 
(২) যদি অনুকল্পটি মিথ্যা হয় তাহলে পূর্বকল্পটিও মিথ্যা । 

এবার একটা প্রাকল্লিক বাক্য নেওয়া যাঁক। 

এ দুরের বস্তটি শেয়াল-১এ বস্তটি একটি প্রাণী 
-_-এ বাক্য যে সত্য এ সম্পর্কে সন্দেহ নেই। এখন ধরা ঘাঁক, জান! গেল যে: এ দুরের বস্তটি 
শেয়াল। তাহলে স্পষ্টতই বৈধভাবে সিদ্ধান্ত কর! যাঁবে যে, এ বস্তুটি একটি প্রাণী। তাঁর মানে; 
নিম্নোক্ত যুক্তিটি (প্রীকল্পিক অন্ধয়ী ) বৈধ £ 

এ দুরের বস্তুটি শেয়াল-১এ বস্থাটি একটি প্রাণী, 

এ দুরের বস্তাটি শেয়াল; 
', এ দুরের বস্তটি একটি প্রাণী । 

আর একটি প্রাকল্পিক বাঁক্য £ 

কোপি বাংলা ভাষায় যুক্তিবিজ্ঞানের বই লিখেছেন 

কোপি কোনে ভারতীয় ভীঁষাঁয় যুক্তিবিজ্ঞানের বই লিখেছেন 
-এবাঁক্য সত্য। জানা গেল যে, কোপি কোনো ভারতীয় ভাষায় যুক্তিবিজ্ঞানের বই লেখেন নি। 

এর থেকে বৈধভাবে সিদ্ধান্ত কর যাবে যে, কোপি বাংলা ভাঁষায় যুক্তিবিজ্ঞানের বই লেখেন নি। 

তার মানে, নিয্বোক্ত যুক্তিটি ( প্রীকল্পিক ব্যতিরেকী ) বৈধ ঃ 

কোপি বাংল! ভাষায় যুক্তিবিজ্ঞানের বই লিখেছেন 
কোঁপি কোনে ভারতীয় ভাষায় যুক্তিবিজ্ঞানের বই লিখেছেন, 

-৮কোপি কোনে ভারতীয় ভাষায় যুক্তিবিজ্ঞানের বই লিখেছেন , 

১, পকোপি বাংলা ভাষায় যুক্তিবিজ্ঞানের বই লিখেছেন । 

ওপরে ঘ| বলা হল তার থেকে বোঝা যাবে--প্রাকল্লিক অন্বয়ী ও প্রাকল্লিক ব্যতিরেকী আকারের 

ন্যায়ের হেতুবাক্য সত্য হলে সিদ্ধান্ত মিথ্য। হতে পারে না। 

অবৈধ আকার : 

পুরবকল্পনিষেধ দোৌৰ ও অনুকল্প পরিগ্রহণ দোষ 

নিম্নোক্ত আকার, বা! নিম্োক্ত আকারের যুক্তি, অবৈধ । 
775৫, ব-ভ, 27-8, বশ)ভ, 

৮৮) স্ব ৫, ভঃ 

১ ল্৫, ৮১ ভ। ৪. »* ব। 

গ্রাকল্পিক বাঁক্যের কী বক্তব্য তা বিচার করলে সহজেই বোবা ঘাঁয়, উক্ত আকারের যুক্তি অবৈধ । 
কোনো প্রাক্পিক বাক্যের সত্যত। দাবী করলে বল! হুয় যে-- 

বাঁকযটির পূর্বকল্প সত্য হলে অন্ৃকল্পও সত্য হবে; 



€ নব্য যুক্তিবিজ্ঞান 

এ কথা বল! হয় না ষে, 

পূর্বকল্পটি মিথ্যা হলে অঙ্গকল্লটিও মিথ্যা হবে, 
বরং বক্ত। সাধাবণভাৰে স্বীকার করে নেয় যে: পূর্বকল্পটি মিথ্যা হলেও অনুকল্পটি সত্য হতে পারে। 
যথা, যে ব্যক্তি বলে 

যদি এমন হয় যে এ রান্নাঘবে ধেশয়া আছে তাহলে এ রান্নাঘরে আগুন আছে, 

সে এ কথ! মেনে নেয় ষে 

এ বান্নাঘরে ধেশয! ন! থাকলেও আগুন থাঁকতে পারে । 
এ কথার মানে £ 

অমুক প্রাকল্লিক বাক্যটি সত্য, এবং এব পুর্বকল্প মিথ্যা 

-__এ কথ! থেকে বৈধভাবে সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, অন্তুকল্পাট মিথ্যা । 

এভাবে দিদ্ধান্ত কবলে যুক্তি অবৈধ হযে পড়ে । যথা, 
যদি এমন হয় যে এ বাম্নাঘবে ধোয়া আছে তাহলে এ বান্নাঘরে আগুন আছে, 

এমন নষ যে এ বাম্বাঘবে ধেশয়। আছে; 

,* এমন নয যে এ বান্নাঘবে আগুন আছে । 

__এ যুক্তিটি অবৈধ । 

আবার, কোনো৷ প্রাকল্পিক বাক্যের সত্যতা! দাবী কবলে এ কথা বল! হয় না ষে 

অন্থকল্পটি সত্য হলে পূর্ব কল্পটি সত্য হবে , 
বরং বক্তা সাধাবণভাবে মেনে নেষ যে: অসন্থকল্পটি সত্য হলেও পূর্বকল্পটি মিথ্যা হতে পারে । 
যথা, ষে ব্যক্তি বলে 

যদি এমন হয যে ৭ রান্নাঘরে ধেশায়া আছে তাহলে এ রান্নাঘবে আগুন আছে 

সে এ কথাও মেনে নেষ যে 

এ বান্নাঘবে আগুন থাকলেও ধেণয। নাও থাকতে পারে । 

এ কথার মানে £ 

অমুক প্রাকল্লিক বাকাটি সতা, এবং এর অঙ্থকল্প সত্য 
__এ কথা থেকে বৈধভাবে সিদ্ধান্ত কর! যায় না যে, পূর্ব কল্পটি সত্য। 

এস্ড।বে সিদ্ধান্ত কবলে যুক্তি অবৈধ হয়ে পড়ে । যথ৷ 

যদি এমন হয় ষে এ রান্নাঘরে ধেশয়৷ আছে তাহলে এ রান্নাঘরে আগুন আছে, 

এ রান্নাঘরে আগুন আছে, 

“এ রাম্নাঘরে ধেশয়া আছে। 

এ যুক্তি অবৈধ । 

কোনে যুক্তি বা যুক্তি-আকারের অবৈধতা৷ প্রমাণ করা যায়, যদি দেখানো যায় যে ঃ 
. খঁ আকারের এমন যুক্তি আছে যার হেতুবাক্য সতা, সিদ্ধান্ত মিথ্যা। নিচে উক্ত যুক্তি-আকার ছুটির 
অবৈধতার প্রমাণ দেওয়া হল। 
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ঘর্দি এমন হয় যে এ বইটি ইংরেজিতে লেখ৷ 

তাহলে বইটি কোনো না কোনো ভাষাষ লেখা, [ সত্য] 
এমন নয় যে এ বইটি ইংরেজিতে লেখা [ সত্য ] 

এমন নয যে এ বইটি কোনো! না কোনো ভাষায লেখা । [ মিথ্যা ] 

যদি এমন হুষ যে ববীন্দ্রনাথ একজন ইংবেজ কবি তাহলে ববীন্দ্রনাথ একজন কবি, [সত্য] 

ববীন্দ্রনাথ একজন কবি, [ স্ত্য] 

', রবীন্দ্রনাথ একজন ইংবেজ কৰি। [ মিথ্যা ] 
£-4, ব5ভ, 

৭৮17, নব, 

** ৫. ১ শত। 

_-এ আকাবেব যুক্তি উত্থাপন করলে যে দৌঁধ হয তাব নাম 
পূর্বকল্প নিষেধ দোষ ( 9ি11805 ০ ৫60108 11)6 21066950510 )। 

যথা, উপরোক্ত “ঘদি এমন হয় ষে বইটি ” এ যুক্তিটি পূর্বকল্প নিষেধ দোষে ছুষ্ট। 
74 ব-ভ, 

৪, ভ, 

"১ 0. ১ ব। 

-এ আকারেব যুক্তি উত্থাপন কবলে যে দোঁষ হয তাঁব নাম 
অঙ্কল্প পবিগ্রহণ দোষ (1180 01 87117118 (179 00100560161) )। 

যথা, উপবোক্ত “যদি এমন হুয যে রবীন্দ্রনীথ "১ এ যুক্তিটি অন্কল্প পবিগ্রহণ দৌষে ছুষ্ট। 

বৈধতার নিয়ম 

বৈধ ও অবৈধ আকাবগুলি লক্ষ কবলে বোঝা যায-_মিশ্র প্রা কল্পিক ন্তাযেব বৈধতাঁব নিষমন 

এভাবে ব/ক্ত কবতে পাবি । 

কোনো প্রাকল্পিক বাক্যেব সত্যত। দাবী কবাব পব-_ 

যদি পূর্বকল্পটিব সত্যতা! দাবী কব! হয 

তাহলে বৈধভাবে এ সিদ্ধান্ত কব! যাষ : অন্তকল্পটিও সত্য, 

যদি অঙ্গকল্পাটির মিথ্যাত্ব দাবী কবা হু 
তাহলে বৈধভাবে এ সিন্ধাত্ত কর! যায : পূর্বকল্পটি মিথ্য। | 

কোনো প্রাকল্লিক বাক্য সত্য এবং এর পুর্ব কল্পটি মিথ্যা_ 
এ উক্তি থেকে অঙ্জকল্পটি সম্পর্কে বৈধভাবে কিছুই সিদ্ধান্ত কর। যাঁষ নাঃ 

কোনো প্রাকল্সিক বাকা ত্য এবং এর অঙ্গকল্লাটি সত্য-_ 

এ উদ্ধি থেকে পূর্ব কর্পটি মম্পর্ধে বৈধভাবে কিছুই সিদ্ধান্ত কর ধায় না। 



নবা যুজিবিজান 

সৌজা কথায়, বৈধ প্রীকল্পিক-অনপেক্ষ স্তায় পেতে হলে ; দ্বিতীয় হেতুবাক্যে 

হয় পূর্বকল্পের সত্যতা, অথব৷ অন্থকল্পের মিথ্যাত্ব, দাবী করবে, 
61011618011 (116 21065092001) 01 0905 06 00118605616, 

এবং সিদ্ধান্তে যথাক্রমে বলবে : অঙ্গকল্পটি সত্য, পূর্বকল্পটি মিথ্যা । 

৪. প্রাকক্সিক ন্যায় 
(7757০07607081 95110250 ) 

যদি বৃষ্টি হয় তাঁহলে ভূমি উর্বর হয়, 

যদি ভূমি উর্বর হয় তাহলে শঙ্ক ভাল হয়; 
যদি বৃষ্টি হয় তাহলে শম্য ভাল হয়। 

/& 15 01555101530) 09101592110 

315 1016891030 11 1001 9৪) 

4৯ 195 01559106-0 সা111 1001 ০৫০. 

40109 15 ৪ £:8008165-4৯10128 19 61151016, 

/10108, 15 61181019-5 4১10108 101 80019 

40108 13 2, £1800966-242102 অ11] 20019, 

উক্তরূপ স্তায়কে অমিশ্র ব৷ বিশুদ্ধ প্রাকল্পিক ন্যায় (7১815 1[790011)66109] 9১1198197) )--সংক্ষেপে, 

প্রাকল্পিক ন্যায় বা [79 বলা হয়। কেননা, এর প্রত্যেকটি অবয়ব প্রাকন্সিক বাঁক্য--এতে অন্যরূপ 

বাক্যের মিশ্রণ নেই। উক্তরূপ যুক্তি যে-আকারেব দৃষ্টান্ত সে আকার হল এই : 
বত, 754, 

ভ-্)ম ৫-১1 3 

ব-্০ম। 1727 

এ আকারের ন্যায় ষে বৈধ, তা সহজবোধ্য । তবু এদের বৈধতার উতৎন সন্ধান করা যাঁক। এরূপ 

ন্যায়ের বৈধতার মূলে আছে পূবকল্প ও অন্ুকল্লের মধ্যস্থিত সম্বন্ধ । 

প্রাকক্সিক ন্যায়ের বৈধতা ও সংক্রামক সম্বন্ধ 
সম্বন্ধ ছু রকম ; সংক্রামক ( 0:20910%6 ) ও অসংক্রামক (1001067215105৩ )। 

যে সম্বন্ধ এমন যে, সম্বন্ধটি ক ও খ-এর মধ্যে, আবার খ ও গ-এর মধ্যে বর্তমান থাকলে,.ক ও 

গ-এর মধ্যেও থাকে, তাকে বলে সংক্রামক সম্বন্ধ । যথা, £5 6?%%/ £০ যে সম্বন্ধ বোঝায় তা 

সংক্রামক । কেননাঃ ক ও খ-এর মধ্যে, আবার খ ও গ-এর মধ্যে এ সম্বন্ধ থাকলে, ক ও গ-এর মধ্যে 

অবশ্ঠই এ সম্বন্ধ থাকবে। সেরকম 
1 67179167610, 15 £69061 01080) 13 80181151 01805 09 01061 0180, 

ৃ 0০০0৪ 09009:6) 0990159 ৪061 

এ কথাগুলি যেগব সম্বন্ধ বোঝায় সেখলি লংক্রামক সম্বন্ধ । 
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যে সম্বন্ধ এমন যে, সম্বদ্ধাটি ক ও খ-এর মধ্যে, আবার খ ও গ-এর মধো বর্তস্্দ থাকলে, 
ক ও গ-এর মধ্যে থাকতে পারে না, বা নাও থাকতে পারে, তাঁকে বলে অ-সংক্রামক সন্বন্ধ। 175 46 

/9/1%9। ০/ ষে সম্বন্ধ বোঝায় তা অ-সংক্রীমক | কেননা, ক যদ্দি খ-এর পিতা হয়, আবার খ যর্দি গ-এর 

পিতা হয়, তাহলে ক গ-এর পিতা হতে পারে না । সেরকম, 75476077676 01 অ-সংক্রামক সম্বন্ধ 

বোঝায় । ক ঘদি খ-এর বন্ধু হয়, আর থ যদি গ-এর বন্ধু হয়, তাহলে ক গ-এর বন্ধু নাও হতে পায়ে। 
আর কয়টি উদাহরণ । 

15 6168161 0% 016 (1212) 19 01061 170 0176 ৮০7 01081), 

19 [76501 (0১ 10963, 15 016161)1 1011) 

এ কথাগুলি যে সব সম্বদ্ধ বোঝায় সেগুলি লব অ-সংক্রামক | 

সাধাবণভাকুব সম্বদ্ধের কথা, যে-কোনো সপ্বদ্ধের কথ!, বোঝাতে আমরা "?? বা % অক্ষরটি 

(%51801010-এর এ”) ব্যবহাব করব। আর কোনো ছুটি বস্তর, / ও ৪-এব, মধ্যে কোনে। সম্বন্ধ, 7, 

আছে-_-এ কথাটা লিখব এভাবে £ £9 | সেরকম 87৮0 মানে : ৪ আর ০-এর মধ্যে ॥ সম্ঘ্ধটি 
ব্্তমান। এখন 

£ যদি সংক্রামক সম্বন্ধ বোঝায় তাহলে এবং কেবল তাহলে 

4) 9:00 টে আকারেব যুক্তি বৈধ | 

কিন্ত £ যদি অ-সংক্রামক সন্বদ্ধ বোঝায় তাহলে এ আফীরের যুক্তি অতৈথ | 

উদ্দাহরণ £[ মনে কর, 17515 29810 01810 ] 

405 61621050021 9, (৫১18) 

[319 68651 00210 03 (3709 

** /৯ 15 6198191 070 ০. (4৯10) 

_-এ যুক্তি বৈধ ; কেননা, 15 £762461 //% ষে সন্বন্ধ বোঝায় তা সংক্রামক । 

কিন্ত | মনে কর, 1515 1116 1600 ০1] 

4৯ 19 (116 01910 ০1 39১ (419) 

7815 0116 [16100 91 ০ (810) 

/ 19 1076 7161)0 ০01 ০0, (4৯1০) 

__এ যুক্তি অবৈধ , কেননা) 15 41161716716 ০7 যে সম্বন্ধ বোঝায় তা অ-সংক্রামক | 

এখন, ও রর 

[টি-0160--7 যদি--তাছলে_, হলে 

এ কথাগুলি যে বাকা-সম্বদ্ধ বোঝায় তা সংক্রামক | মনে কর, ক হলে খ হয়, খ হলে গহয়; তাহলে: 

যদি ক হয় তাহলে অবশ্যই গহুবে। আবার মনে কর, % সত্য হলে “গ' সত্য হয়, আবার €? সত্য 

হলে «” সত্য হয়; তাহলে অবশ্যই % সত্য হলে 4” সত্য হবে। এখন বলতে পারি £ 

প্রাকষ্পিক যুক্তি বৈধ, কেননা, এপ যুক্তির প্রত্যেক অবম্নবে যে বাক্য-সন্বদ্ধ ব্যক্ত হয় 

তা সংক্রামক । 

(২য় ভাগ)--২ 



10 নব্য যুক্তিবিজ্ঞান 

এজন্যই 
17 006) 4, 7-১৫, 

167 0051) 7১ 2-১7 ১ 

111) (1121) 1. ০ত002207. 

এ আকারের যুক্তিমাত্রই বৈধ । 

«এ আকারেব যুক্তিমাত্রই ৈধ”--এ কথার মানে : 

যদি এমন হয় যে, কোনো ন্যায়ের 

(১) প্রত্যেক অবযবই প্রাকল্পিক বাক্য, 

(২) প্রথম হেতৃবাক্যের পূর্বকল্প সিদ্ধান্তেবও পূর্বকল্প 

(৩) দ্বিতীয় হেতুবাক্যেব অন্ুকল্প সিদ্ধান্তেরও অনুকল্প 

(৪) প্রথম হেতুবাঁক্যের অন্কল্প ছিতীয হেতুবক্যেব পূর্বকল্প 

তাহলে সেন্তাম বৈধ । 

৫. বৈকল্পিক ন্যায় 
( 19191507001 95119061970 ) 

বৈকক্সিক বাক্য 

আমর] জানি 

ব অথবা ভ ব১৬ভ 

9014 17৬৪? 

আকারেব বাক্যকে বলে বৈকল্পিক বাক্য । আরও জানি__বৈকল্লিক বাঁক্যেব অঙ্গগুলিকে বলে বিকল্প 
এখন 

বৈকল্পিক বাক্যের বক্তব্য হল এই : ছুটি বিকল্পেব অন্তত একটি সত্য : 
ছুটিও সত্য হতে পারে-_-তবে অন্তত একটি সত্য | 

কাজেই 
ষে বৈকল্পিক বাক্যের অন্তত একটি অঙ্গ সত্য সে বৈকল্পিক বাক্য সত্য, 
ষে বৈকল্পিক বাক্যের উভয় অঙ্গই মিথ্য! সে বৈকল্পিক বাক্য মিথ্যা। 

উদাহরণ 
৮0০06 19 2. 03611081) 90010110191 ৬ [১০০16 15 9 73110191) 61281911015 

এ বাক্য সত্য, কেননা, এর দ্বিতীয় বিকল্পাটি সত্য । কিন্তু 
140০%6 19 & 96110918 [01311090191)61 ৬ [,00109 19 2 [77600 09151109001) 

এ বাক্য মিথ্যা-_কেননা, এর ছুটি অঙনই মিথ্যা । 
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বৈকল্পিক বাক্যের বক্তব্যের দিকে আবার নজর দাঁও। এব বক্তব্য 

অন্তত একটি বিকল্প সত্য 
এ কথার অর্থ: 

একটি বিকল্প মিথ্যা হলে অন্যটি সত্য 

তাঁর মানে 
09৬4 

এ বাকোর বক্তব্য হল ৮৮02৫ 

-”৫-১% 

বৈকল্পিক ন্যায় 

থে ন্যায় এমন যে, ন্যায়টিব 

প্রথম হেতুবাকা £ একটি বৈকল্পিক বাকা, 

দ্বিতীয হেতুবাক্য : একটি অনপেক্ষ বাক্য--ষ। প্রথম হেতুবাকেঃব কোনো অঙ্গ বা 

অঙ্গে নিষেধ, 

সিপ্ধাস্ত : একটি অনপেক্ষ বাক্য-_ষ৷ প্রথম হেতুবীক্যেব অবশিষ্ট অঙ্গ বা অঙ্গেব নিষেধ, 

তাঁকে বলে বৈকল্পিক ন্যায়, বা বৈকল্পিক-অনপেক্ষ ন্যায় । 

উদদীহবণ 

বাম বোকা অথবা বাম বদমাশ, 

এমন নয় যে ধাম বোকা; 

বাম বমাশ। 

/$1)12, 1510105018৬ 39115 15 016501)1) 

০৮4৯1111219 1019961)0 ১ 

836৮9 19 01652101. 

বেদ আকার 

নিয়োক্ত আকাব, বা নিয়োক্ত আকাবের যুক্তি, বৈধ । 

১ ৬ 

17৬৫, ব৬ভ, £ ৬৫, ব৬ভ, 

৮” 5 স্রিও পরও পতি, 

৫. ১১ ভ। ৪, এট ১, ব। 

এ আকারগুলি লক্ষ্য করলে, আব যুক্তিবিজ্ঞানীবা “৬”, “অথবা”, “91” ষে অথে প্রয়োগ 

করেন সে অর্থে বিচার করলে, সহজেই বোঝা যায়, এ আকারের যুক্তি অবৈধ হতে পারে না-_মানে 

এরূপ যুক্তির হেতুবাক্য-সত্য-সিদ্ধান্ত-মিথ্য। হতে পারে না । যুক্তিবিজ্ঞানীরা “৬”, “অথবা”, “০” ষে 
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অর্থে প্রয়োগ করেন সে অর্থে 

ব৬ভ 17৬৭৪? 

এর বক্তব্য হল : ব, ভ, বা 7১৫, 
এ বিকল্প ছুটির অন্তত একটি সত্য, 
এমন হতে পারে-_ছুটিই সত্য, কিন্তু অস্তত একটি সত্য 

মানে 

ঘদি একটি ৰিকল্প মিথ্যা হয় তাহলে অন্যটি সত্য। 
ধর। যাক, 

রমা এসেছে * শ্বাম। এসেছে 

এ বাক্য সত্য | এখন ষর্দি জান। যায় যে বস্তত প্রথম বিকল্পটি মিথ্যা, তাহলে (বৈকল্পিক বাক্যটি সত্য বলে) 

দ্বিতীয় বিকল্পটি মিথ্য। হতে পারে না, অবশ্তই এ বিকল্পটি সত্য হবে। তাঁব মানে, নিয়োক্ত যুক্তিটি বৈধ : 
রমা এসেছে ৬ শ্যামা এসেছে, 

স্" রমা এসেছে , 

হ্যাম। এসেছে । 

এ যুক্কিতে দাবী করা হযেছে : প্রথম হেতৃবাক্য, বৈকল্পিক বাক্যাটি, সত্য | মানে_ বলা হয়েছে, বাক্যোত্ক 

বিকল্প ছুটির উভয়ই মিথা। নয, অন্তত একটি সত্য। তারপর দ্বিতীয হেতুবাক্যে বলা হয়েছে_ প্রথম 

বিকল্পটি মিথ্যা । এ ছুটি উক্তির জোরে সিদ্ধান্ত কব! হয়েছে : দ্বিতীয় বিকল্পটি সত্য । এটা সহজবোঁধা 

ঘেঃ এ আকারের যুক্তির হেতুবাক সত্য হলে সিদ্ধান্ত মিথ্যা হতে পাবে না। 

অবৈধ আকার £ বিকল্প পরিগ্রহণ দোষ 

নিয়োক্ত আকার, বা! নিম্নোক্ত আকারের যুক্তি, অবৈধ | 

১ ২ 
2৬৫, ব৬ভ, 2৬৫ ব৬ভ, 

05 ব, ৫, ভ. 

স্০্রর. ১০ পভ ০৮17, ৮৭ স্ৰি। 

বৈকল্পিক বাক্যের কী বক্তব্য ত1 বিচার করলে সহজেই বোবা যাঁয়, উক্ত আকারের যুক্তি অবৈধ ; মানে 
এ আকারের এমন যুক্তি থাকতে পারে যাঁর হেতুবাঁক্য সত্য, সিদ্ধান্ত মিথ্যা। কোনো বৈকল্পিক বাকোর 

সত্যতা দাবী করলে বলা হয় ষে 

বাক্যটির একটি বিকল্প মিথ্যা হলে অন্যটি যত্য হবে, 
এ কথ। ব্ল৷ হয় না ঘষে 

একটি বিকল্প সত্য হলে অন্যটি মিথ্যা হবে; 
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বরং বক্তা সাধারণভাবে হ্বীকার করে নেয় ষে £ ছুটি বিকল্পই সত্য হতে পারে। যে ব্যক্তি বলে 

রাম বোক। ৬ রাম ব্দমাশ 

সে এ কথাঁও মেনে নেয় ষে 

এমনও হতে পাপে যে, রাম বোকাঁও বটে, ব্মাশও বটে। 

এ কথার মানে 

অমুক বৈকল্পিক বাঁক্যটি সত্য, এবং 

এর একটি বিকল্প সত্য 

এর থেকে বৈধভাবে সিদ্ধাস্ত কণা যায় ন। যে অন্য বিকল্পটি মিথ্য।। 

এডাঁবে সিঙ্ধস্ত করলে যুক্তি অবৈধ হয়ে পড়ে । যথা, 
রাম বোক। ৬ বাম বদমাশ, রম। এসেছে ৬ শ্যাম এসেছে, 

বাম বোক।; শ্যামা এসেছে ) ৃ 

"* রাম বমাশ। ১০ রুমা এসেছে। 

এ যুক্তিগুলি অবৈধ । 

কোনে! যুক্তি বা! যুক্তি-আকাঁবেব অবৈধতা প্রমাণ কর। যায়, যদি দেখানো যায় যে: এ 

আকাঁধের এমন যুক্তি আঁছে যাঁধ হেতৃবাঁক্য সত্য, সি্ধান্ত মিথা। নিচে (১) ও (২) সংখ্যক 

আকাবেব যুক্তিব অবৈধতা-প্রমাণ দেওয়া হল। 

এ বইটি বাংলায় লেখা ৬ এ বইটি কোনে না কোনো ভাষায় লেখা, [সত্য ] 

এ বইটি বাংলায় লেখা ১ [ সত্য ] 

, এ বইটি কোনো না কোনে ভাষায় লেখা । 

| মানে, বইটি কোনো ভাষাতেই লেখা নয় ] [ মিথ্যা | 

এ বইটি বাঁংলাঁয় লেখা ৬ এ বইটি কোনো না কোনে ভাষায় লেখা, | সত্য ] 

এ বইটি কোনে! না৷ কোনে। ভাষায় লেখ! ১ [ সত্য ] 

বইটি বাংলায় লেখা । [মিথ্যা ] 

উত্তবূপ বৈকষ্টিক ন্যায়, মানে (১) ও (২) সংখ্যক আকারের যুক্তি) উত্থাপন করলে যে দোষ হয় 

তায় নাম 

বিকল্প পরিগ্রহণ দোষ (91170/ ০1 820011)8 ৪. ৫15101)0%)। 

বৈধতার নিয়ম 

বৈধ আর অবৈধ আকারগুলি লক্ষ্য করলে বোঝা যাঁবে- বৈকল্পিক ন্যায়ের বৈধতার নিয়ম 

এভাবে ব্যক্ত করতে পারি। 

কোনে বৈকল্িক বাঁক্যের সত্যত! দাবী করার পর ষদি দীবী কর! হয় ষে এর একটি 

বিকল্প মিথ্যা, তাহলে বৈধভাবে এ সিদ্ধান্ত কর! যায় ষে অপর বিকল্পটি সত্য । 
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কোনে! বৈকল্পিক বাক্য সত্য, এবং 

এর একটি বিকল্প সত্য 

_-এ উক্তি থেকে অপর বিকল্পটি সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত কর। যাঁয় না। 

একটি আপাত-ব্যতিক্রম 

আমরা বলেছি, 
ব অথব৷ ভ, 
বঃ 

এমন নয় যে ত। 
_-এ আঁকাবেব যুক্তি অবৈধ | এবার নিম্নেক্ত দৃষ্টান্তটি পক্ষ্য কৰ। 

এ ব্যক্তি* হয় জ্যোতি বন্থ অথবা এ ব্যক্তি* প্রমোদ দাসগুপ্ত 

এ ব্যক্তি* জ্যোতি বস্তু , 

এমন নয় যে এ ব্যক্তি* প্রমোদ দাসগুপ্ত 
( মানে এ ব্যক্তি প্রমোদ দাসগুপ্ত নয় )। 

এ যুক্তি স্পষ্টতই বৈধ বলে মনে হয়। এ যুক্তি অবৈধ বলে গণ্য হবে কেন? 

উত্তর 
এ যুক্তিটি যে আকাবের দৃষ্টান্ত সে আকারের এমন দৃষ্টান্ত থাকতে পারে যার হেতুবাক্য সত্য, 

পিদ্ধান্ত মিথ্যা বলা বাহুল্য, এরপ যুক্তি-ৃষ্টাস্ত ( যথ। 13 পৃঃ -এর যুক্তিগুলি ) অবৈধ। স্থৃতরাং 'এ 
আকার বা এ আকারের সব যুক্তি অবৈধ | স্থতরাঁং উপরোক্ত যুক্তিটি অবৈধ । 

যদি কোনো ব্যক্তি** উক্ত উত্তরে সন্তুষ্ট না হয় তাহলে বুঝতে হবে, সে “অথবা” কথ|টির 

ব্যবহার জানে না» জানে না যে 

এ ব্যক্তি হয় জ্যোতি বস্থ অথব৷ এ ব্যক্তি প্রমোদ দাসগুপ্ত 

এ বাক্যের একমাত্র বক্তব্য হল : উক্ত বিকল্প ছুটির অন্তত একটি সত্য, জানে না এ বাঁক্যেব বক্তব্য 

এই নয় যে: বিকল্প ছুটির উভয়ই সত্য হতে পাঁবে না। ধর! যাক, এ ব্যক্তি বলতে চেয়েছে : “এ 
ব্যক্তি জ্যোতি বন্থ* এবং “এ ব্যক্তি গ্রমোদ দাসগ্তপ্ত” এ'ছুটি বাঁক্যই যুগপৎ সত্য হতে পারে না। তাহলে 

আমরা বলব : উক্ত যুক্তির প্রথম হেতৃবাক্য সে ভুল করে বৈকল্পিক আকারে ( “অথবা” দিয়ে ) ব্যক্ত 
করলেও, সে আসলে বলতে চেয়েছে 

এমন নয় ষে__এ ব্যক্তি জ্যোতি বসু এবং এ ব্যক্তি প্রমোদ দানগ্প্ত। 

"যান এ দুরের মণ্ডে দাঁড়য়ে বন্তুতা দিচ্ছেন তান 

নক যথা, যে ব্ান্ত এ যাান্ত উত্থাপন করেছেন সে 
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তাহলে তার ঈপ্সিত যুক্তিটি এভাঁবে ব্যক্ত করতে হবে : 

এমন নয় ষে এ-ব্যকি-জ্যোতি-বন্থ ; এবং-এ-ব্যক্কি-প্রমোদ-দাসপ্ুপ্ত; 

€ এখন জান৷ গেল ) এ ব্যক্তি জ্যোতি বন্থু; 
এমন নয় যে এ ব্যক্তি প্রমোদ দাঁসগপ্ত। 

লক্ষণীয়, এ যুক্তির প্রথম হেতুবাক্য একটি প্রাতিকল্লিক বাক্য* | এবং এ যুক্তির আকার হল £ 

এমন নয় যে ব-এবং-ভ, 

বঃ 

এমন নয় যে ভ। 

এটা সহজবোধ্য যে, এ আকারের যুক্তি বৈধ। এ আকারের যুক্তিতে প্রথম হেতুবাঁক্যে বলা হয় ঃ 
এমন নয় যে-ব, ভ এ বাক্য দুটির উভয়ই সত্য (মানে বল! হয় : এদের অন্তত একটি মিথ্যা )। 
এখন যদি জানা যায় যে এদের একটি সত্য, তাহলে বৈধভাবে সিদ্ধান্ত কবা যাঁধ অপখ বাক্যটি মিথ্য। | 

এ আকারের যুক্তিকে ৰলে গ্রাতিকল্পিক ন্যায়। 

৬. দ্বিকল্পস ন্যায় 
( 70116171708 ) 

ষে ন্যায় এমন ষে, ন্যায়টির 

প্রথম হেতুবাকা : একটি সংযৌগিক বাক্য-_আর ছুটি সংযোগীই প্রাকল্পিক বাকা, 
দ্বিতীয় হেতুবাকা £ একটি বৈকল্পিক বাক্য-_ প্রথম হেতুবাঁকোর অঙ্গ ব৷ অঙ্গ নিষেধ দিয়ে গঠিত, 

সিদ্ধান্ত : অনপেক্ষ বাক্য বা বৈকল্লিক' বাক্য- প্রথম হেতৃবাক্যেবণ কোনো অঙ্গ বা অঙ্গনিষেধ, 

অথব! এরূপ বাঁকা দিযে গঠিত বৈকল্পিক বাক্য, 

তাকে বলে দ্বিকল্স ন্যায় । 

উদাহরণ 
প্রথম হেতুবাক্য : যদি এমন হয় যে তুমি সত্য কথা বল তাহলে কিছু লোক তোমায় স্বণা 

করবে, এবং যদি এমন হয় যে তুমি মিথ্যা কথ। বল তাহলে(ও) কিছু লোক 

তোমায় ঘ্বণা করবে, 

দ্বিতীয় হেতৃবাক্য £ তুমি সত্য কথা বল অথবা তুমি মিথ্যা কথা বল; 

সিদ্ধান্ত; স্থতরাং কিছু লোক তোমায় ঘ্বণা করবে । 

ক প্রাতিকর্চপক কাকে বলে এবং এরপ বাক্যের বন্তব্য কী তা বলা হয়েছে প্রথম ভাগে। 

1 সংযোগাগালর 
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স্বিকল্স ন্যায়ের বিভিষ্ন প্রকার 
যে দ্বিকঙ্প গ্থায়ের সিদ্ধান্ত অনপেক্ষ বাক্য তাকে বলে মরল দ্বিকল্প ন্যায় (9170016 10110171798) | 

আর ষে দ্বিকল্প ন্যায়ের সিদ্ধান্ত বৈকল্পিক বাক্য তাকে বলে জটিল দ্বিকল্প ন্যায় (0070116% [)11601708)। 

আবার অন্য একদিক থেকে ছ্বিকল্প ন্যায়কে অন্বয়ী আর ব্যতিরেকী-_এ ছু ভাগে ভাগ করা হয়। 

যে দ্বিকল্প ন্যায়ে প্রথম হেতুবাক্যের পূর্বকল্প ছুটি নিয়ে দ্বিতীয় হেতুবাক্য ( বৈকল্পিক বাক্য ) 

গঠন কর হয় তাকে বলে অন্বয়ী দ্বিকল্প ন্যায় (0019010061$0 10116107708 )। 

আর যে ছ্বিকল্প ন্যায়ে প্রথম হেতুবাক্যের অশ্গকল্প ছুটির নিষেধ নিয়ে দ্বিতীয় ( বৈকল্পিক ) হ্েতুবাঁকাটি 

গঠন কর] হয় তাঁকে বলে ব্যতিবেকী দ্বিকল্প ন্যায় (7998001$৩ 79011670178 )। 

এখন, সরল দ্বিকল্প ন্যায অন্বয়ীও হতে পাবে, ব্যতিবেকীও হতে পাবে । আবার, জটিল 

দ্বিকল্প ন্যায়ও অন্বয়ীও হতে পারে, ব্যতিরেকীও হতে পাবে। তাঁর মানে, ছিকল্প ন্যায় চাঁব বকমের 

হুতে পারে ঃ 

(১) সবল অন্বয়ী (91100)15 00150180016) 

(২) সরল ব্যতিরেকী (9171)15 1065010০616) 

(৩) জটিল অন্বয়ী (009089152 09009100011%৩) 

(৪) জটিল ব্যতিবেকী (0007170157 19991100116) 

মিচে এদের আকার দেখানো হল। 

(১) সরল অন্বয়ী 
(059) : 559) 
1৬7 

রাত, এ 

লক্ষণীয়, প্রথম হেতৃবাঁক্যের অল্ুকল্প ছুটি অতিম্ন। এ আকাব মবল, কেননা, সিদ্ধান্ত অনপেক্ষ বাক্য ; 

আবার অন্বয়ী, কেননা, প্রথম হেতুবাকোব পূর্বকল্প নিষে দ্বিতীষ ভেতৃবাক্য গঠন কব! হয়েছে । 

(২) সরল ব্যতিরেকী 
(25?) : (257) 

মো 

মা 

লক্ষণীয়, গ্রথম হেতৃবাক্যেব পূর্ব কল্প দুটি অতিন্ন। এ আকার সরল, কেননা, সিদ্ধান্ত অনপেক্ষ বাক্য) 

আবার বাতিরেকী, কেননা, প্রথম হেতুবাক্যের অঙ্গুকল্পলের নিষেধ নিয়ে ছিতীয় হেতৃবাক্য গঠন করা 

হয়েছে। 

(৩) জটিল ভন্থয়ী 

(754) . 729) 

7৬৮ 

১ পু ৬৪ 
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লক্ষ্য কর যে, প্রথম হেতৃবাক্যে ছুটি পৃথক পূর্বক্ন, দুটি পৃথক অস্তুকল্প। এ আঁকার জটিল কেননা, 
সিদ্ধান্ত বৈকল্পিক বাক্য । আঁবাঁর এ আকারটি অন্থযীও বটে। 

(8) জটিল ব্যতিরেকী 
(93 9).৫ 29) 
"৫৬ ০৮৪ 

০৮1) ৬০৮1 

এখানেও প্রথম হেতুবাক্যে ছুটি পৃথক পুর্বকল্প, ছুটি পৃথক অন্নকল্প। দিষ্ধান্তটি বৈকল্পিক বাক্য, সুতরাং 

এ আকারের দ্বিকল্প ন্যায় জটিল। আর দ্বিতীয হেতুবাক্য গঠন কর] হয়েছে অন্নুকল্পগুলির নিষেধ নিয়ে, 
স্থতরাং এ আকারের দ্বিকক্স ন্যায় ব্যতিরেকী। 

বিকল ন্যায়ের দৃষ্টান্ত 
(১) সরল অন্বয়ী 
তুমি এ গরমে ঘরে বসে কাঁজ করছ _ তুমি গবমে কষ্ট পাবে * তুমি বাইরে রোদে কাজ 

কবছ 3 তুমি গরমে কষ্ট পাবে, 
তুমি এ গরমে ঘরে বসে কাজ করছ * তুমি বাইবে বোঁ্দে কাঁজ কবছ 

“, তুমি গরমে কষ্ট পাবে। 

(২) জরল ব্যতিরেকী 
সে সাধু 5 সে সত্যবাদী * সে সাঁধু 2 সে নিরপেক্ষ, 

*» সে সত্যবদী ৬*সে নিরপেক্ষ; 

'» "নে সাধু। 

(৩) জটিল অন্বয়ী 
কোরাণের সঙ্গে এ গ্রন্থাগারের বইগুলির সঙ্গতি আছে ১ বইগুলি অপ্রয়োজনীয় * কোরাঁণের 

সঙ্গে...বইগুনির অনঙ্গতি আছে 2 বইগুলি ক্ষতিকর, 

কোরাণের সঙ্গে...বইগুলির সংগতি আছে ৬ কোরাঁণের সঙ্গে... বইগুলির অসঙ্গতি আছে; 

.,বৃইগুলির অপ্রয়োজনীয় ৬ বইগুলির ক্ষতিকর |* 

(8) জটিল ব্যতিরেকী 
তুমি বুদ্ধিমান 2 তুমি তোমার তুল বুঝতে পারছ * তুমি চরিআবান 2 তুমি তোমার তুল 

স্বীকার করছ, 

"তুমি তোমার তুল বুঝতে পারছ ৬ **তুমি তোমার স্থুল স্বীকার করছ) 

', প্*তুমি বুদ্ধিমান $ **তুমি চরিত্রবান। 

* হুল হায় গ্রাচীন আলেরন-্রিয়ার বিদ্যাবধ্যাত গ্রন্থাগার প্যাঁড়য়ে দেওয়ার জাঁহলায় খাঁনফা ওয়া এ 

বাটি উত্থাপন করোছিল। 

(২য় ভাগ)-৩ 

ঃ 
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দ্বিকল্প ন্যায়ের বৈধতা 

ধে ন্যায়-আকারগুলি উল্লেখ কর! হুল তার সব কয়টি বৈধ। কিন্ত এদের বৈধত৷ দেখাব কি 
করে? উত্তর £ 

আমর] জানি, 241 (প্রাকল্পিক অন্থযী) ও 1 (প্রাকল্লিক ব্যতিরেকী) আকারের যুক্তি বৈধ। 

এখন দেখানো যায় যে 

প্রত্যেকটি অন্থয়ী দ্বিকল্প ন্যায় আসলে ছুটি ?47-এর যৌগিক রূপ, 

প্রত্যেকটি ব্যতিবেকী বিকল্প ন্যায় আসলে ছুটি ?4"া-এব যৌগিক রূপ । 

নিচে তাই দেখানো হৰে। তবে তাঁর আগে একটা কথা বলে নেওয! দবকার। কোনে! একটিঃবাক্য 

দুবার নিয়ে তার্দের ৬, “অথবা” (৫০৮) দিয়ে যুক্ত করে যে বাক্য পাওয়া যায় তা স্পষ্টতই মূল বাক্যটিব 
সমার্থক । মানে 

(7০৬ 7৯7, (ব৬ ব)্*্ৰ 

কাজেই আমর] “£”-এর জায়গায় “৮ ৬ £৮, “ব”-এর জাযগাঁয় “ব ৬ ব” লিখতে পাবি । 

এখন অন্বয়ী খিকল্প ন্যায়েব আকাবগুলি এভাবে লেখা যায । 

সরল অন্বয়ী জটিল অন্বধী 
774 74 17704 | 11105 

0 || ৮ 01৬17 

৫) ৬ | রঃ £|৬ 

লক্ষণীয় যে, প্রত্যেকটি যুক্তি-আকার ছুটি ?7 দিয়ে গঠিত। 
কেন ছুটি ?47-কে এভাবে যুক্ত কর! হয়? 

উত্তব : একপ যুক্তিব প্রথম হেতুবাঁক্যে দুটি প্রাকল্পিক বাক্যের সত্যতা দাবি করা হয ( এজন্য 
প্রথম হেতুবাক্য থাকে ৪1৫” )। এখন যদি দাবী করা হত (বা জানা৷ যেত) ষে, প্রথম হেতুবাক্যের 
ছুটি পূর্বকল্পই সত্য তাহলে স্বতত্্রভাবে ছুটি 41 যুক্তি গঠন করা যেত। কিন্তু বক্তা দাবী করে না (বা 
জানে না) যে, ছুটি পূর্বকল্পই মত্য। তবে বক্তার দাবী হুল: পূর্বকল্প ছুটির অন্তত একটি সত্য ( এজস্ত 

দ্বিতীয় হেতুবাক্যে থাকে “০07”)। বক্তার বক্তব্য হল : এমন হতে পারে, প্রথম পূর্বকল্পটি সত্য; 
তাহলে 1৮ বিধি অঙ্থদারে প্রথম অন্ুকল্পটি সত্য। প্রথম পূর্বকল্পাটি ঘদি সত্য না৷ হয় তাহলে দ্বিতীয় 
পূ্বকয়টি«* সত্য। আর ঘদি দ্বিতীয় পূর্বকন্নটি স্ত্য হয় তাহলে 8৮ বিধি অনুসায়ে দ্বিতীয় অনথকল্াট 

টি জ্িতীয় হেতৃবাকোর প্রথম বিকজ্প 

"টি ্বিতীয় মেতুবাক্যের 'দ্যিতীয় বিগ 



সাপেক্ষ চ্তায় 19 

সত্য। স্ৃতরাঁং চরম সিদ্ধান্ত হল : হয় প্রথম অন্কল্প অথবা! দ্বিতীয় অন্গকল্প সত্য ( এজন্য সিদ্ধান্তে 
থাকে ০০0:)। 

সরল ব্যতিরেকী জটিল ব্যতিরেকী 

7-১৫ 0-১17 1777৫ 1 1759 

৯ পপি সণ 1৬ | ০৮5 

৮৮1) 1 ৮০৮1৬] ০৮7 

স্পষ্টতই প্রত্যেক ব্যতিবেকী দ্বিকল্প ন্যায, ছুটি এন দিয়ে গঠিত। [এণ' বৈধ, হৃতরাঁং উক্তরূপ 
দ্বিকল্প ন্যাযও বৈধ । 

ওপবে যা বলা হুল তাঁব থেকে বোঝ! যাবে যে 

যদি কোনো দ্বিকল্প ন্যাষের 

দ্বিতীয হেতুবাঁক্য : প্রথম হেতুবক্যের পূর্বকল্প দিঘে গঠিত হয় 

সিদ্ধান্ত : প্রথম ভেতুবাঁক্যেব অগ্ভকল্প দিয়ে গঠিত হয 
তাহলে ন্যাঘটি বৈধ । 

আবা 

যর্দি কোনে। দ্বিকল্প ন্যাযেব 

»  দ্বিতীয হেতুবাঁক্া : প্রথম হেতুবাঁক্যের অন্ধুকল্প নিষেধ দিষে গঠিত হয 

সিদ্ধান্ত : প্রথম হেতৃবাক্যেব পূর্বকল্প-নিষেধ দিষে গঠিত হয 
তাহলে ন্যাষটি বৈধ । 

অন্যথা, দ্বিকল্প ন্যায অবৈধ | যথা, নিম়োক্ত আকাবেব ছ্বিকল্প ন্যায অবৈধ । 

যদ্দি এমন হয যে প তাহলে ব এবং ষর্দি এমন হয যে ফ তাহলে ব, 

এমন নয ষে প অথব! এমন নয যে ফ, 

এমন নয় ষে ব। 

এ আকারের দ্বিকল্প ন্যায় ষে অবৈধ ত। দেখানে। হল__এ আকাবের এমন যুক্তি নিয়ে, যাব হেতুবাক্য 

সত্য সিদ্ধান্ত মিথ্যা। 

যদি এমন হয় যে এ বইর লেখক বিছাঁকী তাহলে এ বইর লেখক ভারতীয়, এবং যদি এমন হয় ঘে 

এ বইর লেখক মাদ্রাজী তাহলে এ বইব লেখক ভারতীয়, [ সত্য ] 

এমন নয় যে এ বইর লেখক বিহারী অথবা৷ এমন নয় ষে বইর লেখক মান্জ্রাজী [সত্য] 

এমন নয় যে এ বইর লেখক ভারতীয় । [ িথা। ] 

এ যুক্তির হেতুবাক্য মত্য, সিদ্ধান্ত মিথ্যা, সুতরাং যুক্তিটি অবৈধ | ক্বৃতরাং এযুক্তি যে-আকারের 
মে আরারাট অবৈধ । 
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স্বিকল্প ন্যায়ের একটি বৈশিষ্ট্য : “উভয় সম্বট” 
এতক্ষণ আমর! দ্বিকল্প ন্যায়ের কেবল আকাঁরগত দিক আলোচনা করছি, এরূপ যুক্তির প্রয়োগ 

সম্পর্ক কিছু বলিনি। দ্বিকল্প ন্যায় যুক্তির একটি গুরুতপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এখন উল্লেখ কবব। এরূপ যুক্তি 
প্রয়োগ করা হত (বা, হয়) প্রধানত বাদবিতগ্তায়, তর্কে বিতর্কে, প্রতিপক্ষকে কোণঠাসা করার বা 

বেকায়দায় ফেলার হাতিয়ার হিসাবে । এক্সপ যুক্তি এমন একটি দিদ্ধান্ত উত্থাপন করে, যা৷ প্রতিপক্ষ 

মেনে নিতে পাঁরে না, ঝ! গ্রতিপক্ষের দামনে এমন ছুটি বিকল্প তৃপে ধরে, যাঁব কোনোটি গ্রহণযোগ্য নয় । 

দ্বিকল্প ন্যায়ের এ দিকটি যে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হুত সাধাবণ ভাঁষায় তাঁর স্বীকৃতি মেলে। যথা, আঁমব। 
বলি £ ০1911, ৪ ৫11617102| গ্রসঙ্গত, এ দিকেব কথ। ভেবে অনেকে 4411010118”র বাংল। 

প্রতিশব হিসাবে ব্যবহার কবেন “উভয় সংকট” কথাটি । ছ্বিকল্প ন্যায়ের আলোচ্য বৈশিষ্ট্য বোঝাবার 

জন্য শিংবগিয়ে-তেডে আস| ষাঁডেব উপম। দেওয়| হয, দ্বিকল্প ন্যায় যেন এদূপ একট। ষশাড। এ 
উপমার কথ। মনে রেখেই দ্বিকল্প ন্যায়ের দ্বিতীয় হেতৃধ।ক্যের বিকল্পগুলিকে বলে শিং, দ্বিকল্প ন্যায়ের 

শিং*। একপ যুক্তিব ফলে কেউ কোণঠাঁস। হযে গেলে এ ব্যক্তি সম্পর্কে বল হয় £ 

চা 15110199190 01) (116 1101175 01 2 ৫11910109, | 

স্বিকল্প ন্যায় খণ্ডন 
প্রশ্ন হল, দ্বিকল্প ন্যায় প ষাঁড়কে কাবু করব কি করে? দ্বিকল্প ন্যায় যুক্তি খণ্ডন কবব কি 

করে? অবৈধতা দেখাবার চেষ্ট। কবে লাভ নেই । কেনন।, সীধাবণত যেসব দ্বিকপ্ন যুক্তি প্রযোগ 

কবে প্রতিপক্ষকে আক্রমণ কর। হয়, সে সব সাধারণ হ বৈধ আকাঁবেব যুক্তি | দ্বিকল্প ন্যায় যুক্তি খণ্ডন 

করা ধায়, যদি দেখানো! যাঁয় যে, যুক্তিটির কোনে। হেতুবাক্য মিথ্য। | কেননা, যে যুক্তিণ হেতুবাক্য মিথ্যা, 

সে যুক্তি বৈধ হলেও তাঁর সম্পর্কে এ দাবী কর! যায ন| যে, সি্ধান্তটি সত্য ভবে (আমব! জানি, বৈধ 
যুক্তির হেতুবাক্য মিথ্য। হলে সিদ্ধান্ত মিথ্য।ও হতে পাবে, সত্য ও হতে পাবে )। 

₹াহলে-- 

দ্বিকল্প ন্যায যুক্তি খণ্ডন কর! যায়, যি দেখাঁনে| যাঁয় ষে : 

প্রথম হেতুবাকাটি মিথ্য।, অথবা দ্বিতীয হেতুবাক্যটি মিথ্য।। 
আবার, 

দ্বিকল্প ন্যায় যুক্তির আক্রমণ রোঁখা যায়_প্রতিপক্ষের সামনে 
একট। পাশ্ট। দ্বিকল্প ন্যায় (০০818161-01161019 ) খাঁড়া করে। 

(১) প্রথম হেতুবাক্যের মিথ্যাত্ব প্রদর্শন 
[8061775 ৪ 01191)019 1৩ 1801) 

শিং-বাগিয়ে-তেড়ে-আঁসা ষখাড়ের উপমাঁর কথ| ভেবে প্রাচীন যুক্তিবিজ্ঞানীরা প্রথম হেতুবাক্যের 

মিথ্যাত্থ প্রদর্শন পদ্ধতির নাম দিয়েছেন শৃঙ্গ গ্রগ্রহণ (শিং ধরে কাবু কর1--681108 ৪. 011510108 09 

1900 )। এখানে "শৃঙ্গ বলতে বুঝতে হবে প্রথম হেতুবাক্যের অন্তর্ু-ক্ত প্রাকল্পিক বাক্য । এ হেতুবাকো 

৭ এ [িফজপগ্যাল প্রথম হেতুবাকোও থাকে । এজন্য প্রথম হেতুবাকোর প্রাকাঁচ্পক দুটিকেও শিং হলে বর্ণনা 
করা ছয়। 
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থাকে দুটি প্রাকল্লিক বাক্য, স্থৃতরাং ছুটি শিং। মনে রাখতে হবে, কোনে! প্রাকল্লিক বাক্য যে মিথ্য। 

( বা মিথ্য। হতে পারে ) তা প্রতিষ্ঠ। কবতে হলে দেখানো দরকাব £ পূর্বকল্পটি সত্য কিন্তু অন্ুকল্পটি 
মিথ্যা (বা! এমন হতে পাবে যে- পূর্বকল্পটি সত্য কিন্ত অন্গকল্পটি মিথ্যা )। 

একশৃজ প্রগ্রহণ 
'18101776 ৪ 81191011719 100 01006 18011) 

কোনে দ্বিকল্প ন্যাঁষেব প্রথম হেতুবাক্যেব অন্তরুক্ত একটি প্রাকল্লিক বাক্য যে মিথা। ত! 

দেখানোকে বলে একশ্গগ প্রগ্রহণ_ এক শিং ধবে কাবু করা ( (91016 এ 0116171)9, ০% 0176 1011) )। 

এভাবে দ্বিকক্প ন্যাষ খণ্ডনেব একট। উধাহধণ দেওয| হল। পৃঃ 17 এব (১) সংখ্যক যুক্তিটি নিলাম। 

এ যুক্তিটি সম্পর্কে বপতে পাবি, এব প্রণম প্রাকল্পিকটি (হ্বওবাঁং সমগ্র সংযৌগিক বাক্যটি ) মিথ্য। , 
কেননা_-আঁমি গবমে থবে বসে কাঞ্জ করছি সত্য, কিন্তু মামি কষ্ট পাই না (কেননা গপমে আমাব কষ্ট 

হয না, বা_-আমি কাজ কবি বাঁতান্থকুল কক্ষে )। 

উভয়শূষ্গ প্রগ্রহণ 
[81015 ৪ 01161711881) 17000) 609 1101৩ 

কোনে। দ্বিকল্প ন্যাষেব প্রথম হেতুবাক্যেব ছুটি প্রাকল্লিকই যে মিথ্যা ত| দেখাঁনোৌকে বলে 

উভয শৃঙ্গ প্রগ্রহণ__ছুই শিং ধবে কাবু করা (18101 ৪ ৫11671119 0) ঠ017 0৩ 10119 )। 

এত।বে দ্বিকল্প ন্যাঁষ খণ্ডানর একট। উদীহবণ দেওয| হল। পৃঃ 1? এব (৩) সংখ্যক যুক্তিটি নিষে 
বলতে পাঁবি, এব প্রথম প্রাকল্লিকটি মিথ্যা। কেননা £ কোনো বইব সঙ্গে কোবাণেব সঙ্গতি থাকলেই 

বল! ষায না, বইগুলি অগ্রযৌজনীয ১ কোবাঁণের অন্ুবাদেব সঙ্গে, যে সব বইতে কোবাণ ব্যাখ্যা কর। হয, 

কোরাণেব কথা সহজ কবে বল৷ হয তাদের সঙ্গে, অবশ্ই কোবাঁণেব সঙ্গতি আছে, কিস্তু এসব বইর 

প্রযোজন আছে (যারা মূল কোবাঁণ পডতে পাবে না তাঁদেব পক্ষে এসব গ্রযোজনীয )। আরও 

দেখাতে পারি যে, দ্বিতীয প্রীকল্লিকটিও মিথ্যা, কেননা £ এমন হতে পাঁরে- কোনো কোনো বইব 

সঙ্গে কোবাঁণেব সঙ্গতি নেই, কিন্তু বইগুলি ( ইসলাম ধর্মেব দিক থেকেও ) ক্ষতিকব নয । ষথা, গণিতের 

বইর সঙ্গে কোরাঁণের সঙ্গতি নেই, কিন্তু গণিতেব বই ক্ষতিকব নয । 

(২) দ্বিতীয় হেতুবাক্যের মিথ্যাস্ব প্রদর্শন 
ম'5০80175 60590) (89 701709 0 ৪ 018671718 

প্রাচীন যুক্তিবিজ্ঞানীব] দ্বিতীয় হেতুবাক্যের মিথ্যাত্ব প্রদর্শন পদ্ধতির নাম দিয়েছেন 65০৪19118 
09(16০1 006 1101105 068 ৫11510119--ঢুই শিঙেব মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে আসা । এখাঁনে শিং 

মানে ছ্বিতীয় হেতুবাক্যেব, বৈকষ্পিক বাক্যটির, বিকল্প ছুটি। আমর! জানি, কোনে! বৈকল্পিক বাক্য 
যে মিথ্যা (ব| মিথ্যা হতে পারে ) তা প্রতিষ্ঠ। করতে হলে দেখানো! দরকার £ ছুটি বিকল্পই মিথ্যা (বা 
মিথ্যা হতে পারে )। এখন, হি বৈকল্পিক বাক্যটি 

7৬7৮৪ বঙস্ৰ 
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আকারের বাক্য হয় তাহলে তার মিথ্যাত্ব দেখানে৷ যাঁয় না। এ আকারের বাকা অবশ্স্তব সত্য । 

কিন্তু বস্তত অধিকাংশ দ্বিকল্প ন্যায় যুক্তির দ্বিতীয় হেতুবাক্য 

£ ৬ এ ব ৬ ত 

আকারের বাক্য । এরূপ বাক্য আপতিক। এ জাতীয় বাক্য ষে মিথ্যা ৩| প্রতিষ্ঠ। করতে হুলে 
দেখানো দরকার : দুটি বিকল্পই মিথ্য/। আর ধদি এধাঁবী করা যাঁয় যে অন্য তৃতীয় বিকল্পও সম্ভব 

তাহলে দেখানো হয় যে এরূপ বাক্য মিথ্য। হতে পারে । নিচে এ পদ্ধতি প্রয়োগের উদাহরণ দেওয়। 

হল। পৃঃ 17-এর (৩) সংখ্যক যুক্তিটি নেওয়। যাক। এ ঘুক্তি সম্পর্কে বলতে পাবি, এ যুক্তির দ্বিতীয় 

হেতুবাকাটি মিথ্যা । বলতে পারি, এ বাক্যের ছুটি বিকল্পই মিথ্যা, বন্তত বইগুলির সঙ্ষে কোরাণের 

সঙ্গতিও নেই ,অদঙ্গতিও নেই (কেনন।-_বইগুলি যুক্তিবিজ্ঞন ইত্যাদির বই, এদের সঙ্গে কোঁরাঁণের 

সঙ্গতি অসঙ্গতির কথাই ওঠে না)। 

(৩) প্রতিপক্ষ প্রদর্শন 
হ২6)00105 2 01161171910 2. ৫01811091-011011) 079 

আর এক উপায়ে দ্বিকল্প ন্যায়ধ[ডকে বোখা। যায়ঃ আমর। একটি পাণ্ট। ছিকল্প ন্যায় 

উদ্ভাবন করে আমাদের বিপক্ষকে আক্রমণ করতে পারি। এভাঁপে পান্ট। দ্বিকল্প-ন্যায় যুক্তি 

উত্থাপন করাকে বলে 168010% ৮) ৪. ০001161-01117108, প্রতিপক্ষ দেখানো _দেখাঁনে। যে, 

আক্রমণকারী দ্বিকল্প ন্যায় যুক্তির প্রতিপক্ষ যুক্তি আছে। 

কোনে। জটিল অন্থয়ী দ্বিকল্প ন্যায়ের পাণ্ট। যুক্তি গঠন কব! খায় য্দি-_ 

মূল যুক্তির প্রথম হেতুবাকোর প্রতোকটি পূর্বকল্পকে অন্য প্রাকল্পিকটিৰ অন্ুকল্প-নিষেধেব 
সঙ্গে যুক্ত করে ছুটি প্রাকল্লিক গঠন করি, 

যে প্রাকল্পিক ছুটি পাঁওয়া গেল তাধের নিয়ে একটি সংযৌগিক বাক্য গঠন করি, এবং 

এ সংযৌগিক বাঁক্য ও মূল যুক্তিব দ্বিতীয় হেতুব।কাকে যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় হেতৃবাক্য 
করে তার থেকে সিদ্ধান্ত নিফফাশন করি। 

নিম্নোক্ত যুক্তিটি নেওয়। যাক। 
6 07556 0090910 ০0100011) (0 1176 1018) 1101) 01769 210 0961955, 2110 11 (07656 

00015 ৫1586160৮11) 115 1019 01761) 01769 219 10118101905, 

(1165০ ৮০9০015 90011) (09 07০ 70191) 01 07656 09913 0159£166 ৬/111) (0176 

0121) 3 

0159 09015 216 77591955 01 [11090 0০090109216 10110101095. 

এ যুক্তির অন্তর্গত অযৌগিক বাক্যগুলির ব্দলে সংক্ষেপক প্রতীক ব্যবহার করে একে সংক্ষেপে 
এভাবে ব্যক্ত করতে পারি : 

(০ - 0) . (13 ৮) 

26৮৬7) 

0৬৮. 
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উপরোক্ত নিয়ম অন্থুসারে এর পাল্টা যুক্তি হৰে ঃ 
(07৮) 00329) 
6৬10) 

তত ০৬০৮০, 

লক্ষণীয়, মূল যুক্তির সিদ্ধান্ত আর পাণ্ট। মুক্তির সিদ্ধান্ত পরম্পর বিরুদ্ধ বাক্য নয়। যদি এমনও 

হয় যে, পা্ট। মুক্তির সিদ্ধান্ত সত্য তাহলেও প্রমাণ হয ন| যে মূল যুক্তিন সিদ্ধান্ত মিথ্যা। বস্তত দুটি 

মিদ্ধান্তই যুগপৎ সত্য হতে পারে । যেমন, 
0৬৪ 

০9৬ ০৮0 

এ ছুটি বাক্যই সত্য হবে, ঘদি এমন হয যে £ 4/” সান 4? মিথ্য।। 

কেন আমন হবে, দেখ । 

£/ সত্য ৮,0৬৮ সত্য 

“১, মিথ্যা ৮, ৮ ৮সত্য ১১ ৫০৮47 ৬৮৮০0*-সত্য 

দেখা গেল যে, প্রতিপক্ষ প্রদর্শন পদ্ধতি প্রয়োগ করে মূল দ্বিকল্প ন্যায় যুক্তি খণ্ডন করা যাঁয় না, 

এর দিদ্ধান্তের মিথ্যাত্ব দেখানে। যায় না । বু পাণ্ট! দ্বিকল্প ন্যায় গঠন করে মূল যুক্তির আক্রমণ রোখা 
যায়, দাবী করা যায়__মূল যুক্তিটি যে-অপ্রীতিকর বিকল্প তুলে ধরে তাঁর কোনে।টি গ্রহণ করতে আমি 
বাধ্য নই। দাবী করা যায়, আমি যদি বিপক্ষের যুক্তি খণ্ডন করতে না পারি, বিপক্ষ আমার 

পাণ্ট! যুক্তি খণ্ডন করতে পারবে না। আর একটি উদাহরণ । 

কথিত আছে, প্রাচীন এথেন্স্ নগরের কোনে। এক মাত। তাঁর পুত্রকে রাজনীতি থেকে দুরে 
বাখার জন্য এ যুক্তিটি প্রয়োগ করে £ 

যদি এমন হয় যে তুমি ন্যায় কাজ করবে তাহলে ( অনেক ) মানুষ তোমায় ঘ্বণা করবে, 

এবং যদি এমন হয় যে তুমি অন্যায় কাজ করবে তাহলে 

দেবতার! তোমায় ত্বণা করবে, 

তুমি ন্যায় কাঁজ করবে অথব। তুমি অন্যায় কাজ করবে 

( অনেক ) মানুষ তোমায় ঘ্ব্ণ। করবে অথবা! দেবতারা তোমায় স্বণা করবে। 

মায়ের এ যুক্তির উত্তরে ছেলে এ পা্টা যুক্তি উত্থাপন করে £ 
যদি এমন হয় যে আমিন্যায় কাজ করব তাহলে দেবতার। আমায় ভাঁলবাসবে*, এবং যদি 

এমন হয় যে আমি অন্যায় কাজ করব তাহলে ( অনেক ) মানুষ আমায় ভালবাসবে* 

আমি ন্যায় কাজ করব অথবা আমি অন্যায় কাজ করব) 

দেবতারা আমায় ভালবাসবে অথবা (অনেক) মানুষ আমায় ভালবাসবে । 

**.প্ুপা করবে" আর “**'ভালবাসবে” 1বয্জ্ধ নর, এরা পরস্পরের বিপরীত । তবে “*"“ভালবাসবে”*এ 

দায়গায় “..প্ধূণা করবে নাও বলা বেত। 
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আব একট! উদাহবণ 

গল্প আছে, গ্রীক্ দার্শনিক প্রোটাগোবাঁস জনৈক ছাত্র অয়াথলাঁস্ককে এ চুক্তিতে অগঙ্কারশা স্তর 

শেখান £ মোট দে গুরুদক্ষিণাঁব অর্ধেক প্রথমেই দিতে হবে, আব বাঁকি অর্ধেক দিতে হবে_ শিক্ষান্তে 

অযাথ.লাঁস্ আইন ব্যবসাঁষ ঢুকে প্রথম মাঁমলা-জেতাব পব | যথ| সময়ে শির্ী শেষ হল। বিস্ত দেখা 

গেল, অযাঁথ,পাঁস্ আইন ব্যবসাঘ যোগ দিল ন।, গুরুদক্ষিণাঁব বাকি অর্ধেকও শোঁধ কবল না। এ দেখে 

প্রোটাগোবাস্ ছাঁত্রব নামে মামল| কজু কবলেন। এবং বিচাবাঁলযে ছাত্রবে দেখে এ যুক্তি দিযে তাঁকে 

অ|ক্রমণ কবপেন £ মূর্খ অযাথ-লাস্। 

যদি এমন হয যেতুমি এ মামলাঁয জিতবে তাহলে আমাদেব চুক্তি 'ন্্রপাণে তুমি আমাব 

পাঁগন! মিটিযে দিতে বাধ্য, এঘং যদি এমন হয যে এ মালা তুমি হাঁধাব তাঁহলে 

আদাঁলতেব নির্দেশ অন্সাঁব তুমি আমার পাওনা মিটিযে দিতে বাধা, 
তুমি এ মামলা জিতবে মথব| তুমি এ মাঁমলাঁষ হাঁখবে , 

আমাদেব চুক্তি অন্ুসাঁবে তুমি আমাব পাগন| টাঁক| মিটিযে দিতে বাধ্য অথবা 

আদীলতেব শির্দেশ...বাধ্য। 

অযাথপাস্ দেখল তাব শিক্ষ। বার্থ হয নি। পে উক্ত "ুক্তিৰ উত্তবে নিয়ত পাণ্টা 

উত্থাপন কবল £ মহাজ্ঞানী শিক্ষক মহাঁশয । 

যদি এমন হয় যে আমি এ মামলা জিতব তাঁহলে আদালতের নির্দেশ অচ্চসাবে- আমি 

'মাপনাব পাঁওন। টাক। মিটিযে দিতে বাধ্য নই, এবং ঘি এমন হয যে এ মাসশায আমি 

চাঁরব তাহলে আমাঁদেব চুক্তি অন্রসাণে__ বাধ্য শই, 

আমি এ মামলা জিতব অথব। আমি এ মামলাষ হাবব , 

'মাদালতেব নির্দেশ অন্তসাঁবে-_ বাধ্য নই, '্মথব। আমাদের চুক্তি অন্তসাবে_- বাধ্য নই। 

অনুশীলনী 

১. 10611010119 00117, 6010191611701081081 51700007624 05161171176 1116 %2110109 

01 11052111169 01680) 9106 00110৬/118, 010 001 (116 11909 10. 0296 01 1118110 

81601109105, 

(1) | /১01011ঞ]া1100011) ০16 21199 10৫9, & 1090 210 19850119116 [998০9 

%/0118 ০6 1190, 81, 91106 106 15 01980, 10056 270. 15850179016 [6206 ৮1] 

1001 96 10806, 

(2) £10072 11)6 ৮9078801581) 00)601610 18 86010161115 006 01105 101 ৮/0111) 

106 19০] 01950001061, ৮৫ 1:19 005 ; 01615910016 119 1706 0111) 06 18600 

০1 8/0017)8 1. (1), (৫)--909৮6108 
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(3) তি 1706 91160 (9 5(010% 1)910১ 116 /11] 1001 10855, [76 51010160 10870. .'. 176 

৮/111 19255. 

(4) 15100)61 007015 ৮85 2 17151011091 960075 (1.6, 6515150) ০01 £600108 01191 1)6 

69%15160 216 18156. র৩ %/89 ৪ 19150011081] 96076, *** [২6০০015 (18 116 6515080 819 

1701 18199. 

(5) (00219 1৮ 1015 2. 50011101 1125 1 2, 0891)% 1811. 16 1795 2, 005119 0211. . 7৮5 

2, 50411101. 

(6) 12110110110 18119 2170 5100115 1110 1)101110 01 1 009০51” 1118. 16 ৫09517৮1211. 

১১261918150 040 10128117520 900115 (170 10191710. 

€7) 01719 11 ০ 4010 ৮411) 96 51211 18৮০ 90105 01 99001081101. ৮৮০ 811811 ৬/17. 

৬৬০ 51217011950 €৫০9০0105 01 09০9০8192801017. 

(3)-(7)--/৯1001059 2174 1870170৬115 

(9) 11 ৮/০ 80 21198600101 10101361175 11101910015 ০০ ৪7 212111)10191111 01011181709 

থা (1115 0169. ৬৮৩ 21০ 21199090. 101 10191911106, 11)9190010 (11919 11015 00 817 

1101101015061716 01011021009, 

(9) 11 9081 0০1160 01815 %901 ৪10 & 11019010. $০৪ 2160 2, 11916010.  7106161019 

১) 06119৮০ (715. 

(10) 1116 £5(5 & ৮০99৫ 21900, 170 1101501120 90101941115 1555017. 170 414 5049 

115 1955017. 11170101015 116 110019108৬০ 891 2 2০9০0 2400, 

(11) 12101)01 1100010915  & ৮/1106610 5(2601791016 01 1 ৮111 2010621 1 1091501 21 (19 

17001101৬11] 1010020 ৪, ৮4110001) 502661119106. 71100150016 1 ৮৮111 180 2010921 

1) [)01501) 20 (116 176011100, 

(12) 21611510119 5০০16121515 10 006 0100 01 1119 909 19 0109560. 1170 59016621% 

15 1101 1 010 0100. 11010001৩ 0100 15 100 0199০0. 

(13) 15111701106 21 ৮1]1 5901) 910 07 01111290101 ৮111 0৩ ৫9517095০90. 110 ড/01 

৬11] 5০910 010. 17101650010 01911125100, 111 10091 69 ৫95010%০৫. 

(8)-013)-- 7. 17. 9০81163 

(14) [6 00091101005 985 1110 1১091009585 ৮/1910. 1১০197009 29 ৬/1015, 

[7151)06 €0010911010015 ৬25 71510. 

(15) (00199101005 995 11511 91015 1 [১091017গ 19 ৬:01. 09001010018 ৮485 110৫ 

1151), হ701)00 7০091510 253 101 ৬00, 

*(0019 51 10, ০). (6 ০০৩ 2৫ 12)-৮121 1 060 2 

(২য় ভাগ) __4 
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(16) 12106 15 11] 11919615170 1725 ॥ 0991, 9119 00999171186 ৪ 0৬০1, 90 5165 

101 111, 

(17) 19101095501 13101) 200998665 91)01)91)11801615 [01111950111 0111 11110 15 £. 

[710095501 730/1 ৫0965 1101 2.0%00810 9110100181)9)1015 10171195011). 

(14)-(17)--17810019801 

[09551111151 

[11016001016 15 1701 2, 10955177151. 

(18) 11 ৬০ 20109 ৮/219 12795 ৮111 11101085011 0০111016210 ০০010012010, 

9/০ ১1411 10916 0 100 ৬21, 10100100916 11 20011717015 816 99010019110, 12565 111 

1001 11016290. 

(19) 11 & 51800011019 17111191715 1015 668011019 215 1141005. 11851040111 15 21101- 

(10015, 111১ 198%011015 010 11800. 71110101010 11 7. 5(0140111 15 21101110059 110 15 

10111112171. (18) (19)---9681165 

(20) 151101101 91101011151) ৬ ৬0110 01 97111] 19 11 1১11১, 91010] 15 01 ০5 

ড01101017090016 97110] 15 1001 11 1১115. 

(21) 11 11715 5৮110819511) ০0710110115 1109 11909 ০0 81111011000 0116 00175000610 11101) 

16 15 117%2110. 11115 5/1195197] 00905 1101 001111711 100)9 91190 01 71111011171 (110 

00175600010, 11791910910 00715 5911098191)) 15 ৬4110. 

(22) [11006 5০০01 10801$5 1010 (1০ (801) 11701) 11) 015017910৮0 4617160 00176 ৪ 

11 0110 01191080150 (010 1100 10011090000 11561791150 ৫0101601 0০115 & 

[১০1161019. 10100191016 11 0116 560010 19010 (910 (116 (1011) (11010 0116 11111018016 

(01 0106 (1011). (20)-22)--0019 

(23) 45110]70 ৬০৪1] 19 81) 9৮11 01 ৮০০11. 15 ৪1900; 001 ৮/0810]1 15 1701 01) 

17011110120. 

6৬] ১ 11)6161016 %/8811]) 19 ৪ £9০0৫. 95105 1271)1110015 

(24) 11095 170 0852 10701) 11) ৮1110] & 0171715 15 101010 0 0০ 1179 911010171 

০9159 ০৫ 10561 ; 00150 10 ৮০10 06 1011091 (9105611, ড/11101) 19 17119095101. 

--11)07795 /0111195 

(25) 411 201 90710 50100111175 1995111%0, 0০৫ ৮4010 0৩ 115 021199 2170 0৮ 1117 

1 ৮0010 ০011111108119 1১0 10109062660. 90 1719 15 85010. 21716160016 81101 19 

10(1)1110 [0051016,. 0.2.” -+91010022, 

(26) “৭ 00 1070৬1 0191 11015 061)011 65:1565, 006 1 ০০910 1101 1000%/ 11119 11 [01095 

00110010165 4০:০0 086 ; 01761900916 [7 0171615 10111)0100165.,. 8216 199. 0.8. 1৬0019 

(23)-(26) ০16৫ ৮০৮ 0০071 

00100101616 690) ০01 176 001101106 ৫1161017095 11) [0101061 10117, ০৩ /1)601)01 
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[176 ৫11011)779, 19 11) 8110 01177, 01061) 06061170116 5/1)610)01 (16 01161178178 0৪ 

676011%61) 81680106 ৮৮ 0186 01 17016 01 616 17116111905 01 0111101517 

(1) 11 ৬০121751190 0960 ৪ ৮199 11181 (01510 119 ৮০৪1৫ 1101 1890 91001 1110৬০1- 

1001 01 01)6 50111900105 11) 1650. 11116 1790 060) ৪. 9০9০৫ 11101) [1101 116 %/01110 001 

185০ 00176 50 1] ০21710651. [719 11135916180 101081155 01010 1110 25 9101761 & 10০1 

018. 50০010161. 

(2) 11 00৫ 15 ০61)0%01011 11)01) 1৩ 0951169 10 1)16৬০171 1116 5110911170 01 11911916959 

11401701 00011765, 11195 15 01)11111)010181 (1191) 170 1109 1176 [00৮01 0 176৬০17 91017 

511061110. 1110 90 11120 11911)1555 10117121 ৮০11৭ 06 30061111811 ০0৮1 0106 

/0110 [01065 0170 0০4 61011011965 1106 ৫6916 (0 1166) 91011 9106111,5 01" 116 

15 01179010 (0 0০ 5০. --1001001705 

(3) 12160901211 966৫ 0 19855 119 ছি] ০59101026109175 01 [ ঞাা। 9৮6৫ 01 (9 

[0055 9 0108] 65211)117001015- 111 চা। 54 (0 10955» [100] 1 91181] [55 ৬11601161 

01 1)01 1 [01016 [01 111917, 11 1 2) 10100 1701 109 10859, ] 5118]1 1011 ৬/11611)01 [ 

11019108179 01101, ১০ 11 01101 0956 ৭0149 /111 ০৪ 1561955. 

(4) 121107৩0016 00001805101 ০01 0 5৮110519119 00110510901 11) 1176 10111115563 01 11 

91701... 11 (1)0 00100109101 1116161% ৭০৩9 90101901116 211680 51017 11) 0170 1151111- 

3৭০9 11161) 1 2009 10011)11)1 (0 01] 15709/1046, 810 15 0591655. 1 1116 00101115101 

311065 50171011111 1001 51৬91 11 019 10161119999, (161) 1119 117521101. ৯0 ০৬91৮ 

5৮110951১11) 15 01991655 01 11110 (1)-(4) 1২4০9 

(5) 114 016908011৬0 01117010119 111521101, 1115 ৬/11170011 %21010 ১ 11116 2 06411061৬৩ 

11071016111 41110] 0111765001011110 175৬/ 10 11011015 2150 ৮/10119116 ৮০10/৩- 199৫61011৬৩ 

011117191119 010 8111791 110%2110 01 ০156 (116% 1011118 1101171115 17657 (0 11811. 1171০16- 

(016 4600001৬০ 81071101011 &10 ৬/1011070 ৬৪106, -- 971 

(6) “/১74 ০ 56177 0178016 10 01381 90139199 071 011১ 016 61119111119. 11 9০011 

[0601081৩৬10 15 0100:0171, ০৮. 8501190 (0 07৩ 501৩0111180 19 701, 2110. 10 9০৮ 

0176010265 54110. 15 /701 010610181, $০৮ 58 18061711706 21 811. 17. 81501159 

(7) 4,108 091010016 610001116 01111612000 ৬1106 116 10180%/9, 0 20০901 078 

18101) 16 00995 1801 1010৮ ১ 001 11110100059 119 10859 00 18990 10 90001176 ; 211৫ 

1 110 16 92128063101 186 00999 001 10801 0116 ৬০19 91010 80০01 13101 10 19 

6০ 200101:6,+ --[১0800 
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(8) 400 চ1)81 ৪ 116 97010 | 1690, 2117) 2০, ৬৪110011106 0010 019 109 010, 

6%61 0091)0116 170 019০6 01 68119, 2110 21855 06108 01161 0861 £01 ] এরা) 

00166 5016 (1081 16160: 1 00১ (11910) 89 11610, 016 90118 1101) ৮1111 10০10 (0 [76 

8110 16 1 0116 11101) 858, [016] 61019 111 0115 [16 006 8 0161 1600650 ; 8174 

1 1191 (11610 00110) 11191 (8011615 8110 7161105 ৮/111 011৬6 106 00% 101 111917 88106.+ 

1800 

(9) [11167 816 800৫, 185 216 11011166060 10 1016৬610 1016 00170 ) ৮1119 

11 11610) 816 080,185 ৬111 1001 9100660 110 1016$600100 9/10106 00178. 16 ৪16 

8101161 £00৫ 01080. 1116160016 61110 195 816 11011166060 (0 1016৬610 101 

00108 01 1995 ডা1]1 1101 9099860 11) 010/011110% 10110 0010, 

000 



২ 
অনপেক্ষ বাঁক্য ও বাকা-সন্বন্ধ 

১. যুক্তির আকার : সাপেক্ষ ও অনপেক্ষ যুক্তির পার্থক্য 
এতক্ষণ আমবা সাপেক্ষ বাক্য ও স|পক্ষ মুক্তিণ | বালছি। এখন থেকে কেবল 'মনপেক্ষ 

পার্চা 9 অনাপক্ষ মুক্তিব কথ। খলব। এব ধবম অনাপক্ষ মুক্তিণ ভুটি উদাহরণ : 
/৯]] যা) 216 77011219, 

2]| 1011705 916 11761) 3 

811 10119 216 11011815. 

4১111781150 8105 001111717111819, 

৪]] 50০91911569 816 179151919 

৪1] ৭0901811519 81 09011111111)15(9. 

এ যুক্তিগুলিব বক্তব্য বিষয ভিন্ন ভিন্ন । কিন্তু এটা সহজখোধা যে, এগুলি এক জাতীয যুক্তি, এক 

আকাবেব যুক্তি । 

এ যুক্তিগ্রলিব আকাব দেখাব কি কবে আমব। জানি, সাপেক্ষ যুক্তিব আঁকাব দেখাতে হলে 

যুক্তিব অন্তর্গত অযৌগিক (বা অনপেক্ষ) বাক্য জাযগাম কোনো ব্ঁপ্র শক বলা হয। এ পদ্ধতি 

আকাব দেখাতে হলে বলতে হয, উপবোক্ত যুক্তিগুলিব আকাব হল : 

5 

৫, 

হজ বুদ্ধিতে বোঝ। যাঁধ, উপবেধ যুক্তিগুলি বৈধ । কিন্তু উপবোক্ত অ।কাবটি কি বৈধ? ন]। 

কেননা, এ আকাবেব এমশ নিবেশন দৃষ্টম্ত আছে যাব তেতুবাক্য সত্য, সিদ্ধান্ত মিথ্য। | যথা 

[8016 15 210 1170191)) (0) 

15011 9890 19 116 ০1)161 71110150011 01 ৬. 8৩17881 ; (4) 

06 801101 01 01015009010 19 10. 121001151117201, (৮) 

কিন্তু বৈধ যুক্তির আকাঁব অবৈধ হতে পাঁবে না । স্থতবাঁং উত্ত আকাবটি আলোচ্য যুক্তি দুটিব ষথার্থ 

আকাঁব বলে গণ্য হতে পাবে না। উক্ত আকাবটি যে কেবল অবৈধ তাই নয। এটি যুক্তি-আকাঁব 

বলেই গ্রা্থ নয। দেখ, উক্ত আকাঁবটির আব একটি নিবেশন-দৃষ্াস্ত হিসাবে পেতে পাবি £ 
[1 1811)5, (2) 

0515 1086 18 1৩৫ , (4) 

10810 79 80 6859 ৪9০)৩০. (/) 
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এ বাকাসমন্্ি বা “88০16 15.....*” এ বাক্াসমষ্টি কি যুক্তি বলে গণ্য । এসব যদি যুক্তি বলে গণ্য না 

হয তাহলে উক্ত 47, ৫, *. 7” ও যুক্তি আকাঁব নষ। 

ওপবে ঘ। বলা হল তাব থেকে বোঝ। যাবে, 

সাপেক্ষ যুক্তিব আকা'ব যেভাবে দেখানে হয, 

অনপেক্ষ যুক্তিব আকাব সেভাবে দেখানো! চলবে ন। | 

মাপেক্গ যুক্তিব আকার দেখাতে গিষে যুক্তিব অন্তর্গত অযৌগিক (বা অনপেক্ষ ) বাক্যগুলিব 
ভেতবকাঁব চেহাবা-_ কোনটি উদ্দেশ্ট, কোন্টি বিধেষ, এসব__দেখাঁবাধ 'বকাব হয না| । কিন্তু অনপেক্ষ 

মুক্তি আকাব দেখতে হলে যুক্তিব অন্তর্গত প্রত্যেকটি বাঁকোব উদ্দেশ্ঠট বিধেষ দেখানো দবকব। যথ/, 

এ বিভাগেব প্রথম যুক্তি দুটিব আকাব এভাঁবে দেখাতে হব £ 

4৯] 0 216 9, 

811 4 2160, 

21] 4 219 7. 

আমরা দেখলাম, আকাব দেখাঁতে গিষে : সাপেক্ষ যুক্তিব অন্তর্গত অযৌগিক বাক্যগুলিব 
পবিবর্তে বর্ণপ্রতীক ব্যবহা করতে হয, আব অনপেক্ষ যুক্তিব অন্তর্গত বাক্যগুলিব উদ্দেশ্য ও বিধেষেব 

পবিবর্তে বর্ণপ্রতীক ব্যবহাঁব কবতে হয। এ বণপ্রতীকগুলিব মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে। সাপেক্ষ 

যুক্তি মাকাব দেখাতে যে ধর্ণপ্রতীক ব্যবভাঁব কব! হ্য সেগুলি বাক্য-গ্রাহক (01000510101) %2119016) | 

য্থ। “117 0161 ?,1) ১ ৮ ৫”-এ আকাবে 47, 4" বাক্যগ্রাহক । অনপেক্ষ যুক্তি আকাঁব 

দেখ।তে গিষে যে বর্ণপ্রতীক, 4, ৪, ০-ব্যবহাব কবা হল, সেগুলিও কি বাক্যগ্রাহক ? অবশ্যই নয। 

কেননা, উক্ত আকাঁবে এসব অক্ষবেব জাগা কোনে বাক্য বলানো যায ন।। এ জাতীয ধর্ণপ্রতীকে 

জাযগায নিব্শেন কবা যাষ__এলব বর্ণপ্রতীক গ্রহণ কখতে পারে--কোনে। পদ | উদ্দেশ্য ব| বিধেষ )। 

এজন্য এপ বর্ণপ্রতীককে বল! হয পদ গ্রাহক ( 1০1) %211219 )। 

সাপেক্ষ যুক্তিব আকাব দেখাতে হলে, যৌগিক বাক্যগুলিৰ যোৌজক-__যখা 400101৮১401 

--” এসব বজীষ বাখতে হয। আমবা জানি, এবকম যোজককে বলে বাক্য যৌজক (09190911101) 

০01.06011%6) | উপবোক্ত অনপেক্ষ যুক্তি আকারটিব “11816” ও যোজক, এট1ও কিছু যোজন 

কবছে, যুক্ত কবছে। কিন্ভ এটা কি বাক্যযোজক 1? না। এ বকম শব্দসমষ্টিকে বলে পদযোজক (6611 

00180600156 )। কেননা, এব পদকেই যুক্ত করে। পদযোজকেব আব একটি উদ্াহবণ। ও 
6191)65 219 1081)1)019, [9 17791. ৪16 [65 এসব বাক্যে পদযোজক হল “ট্বি০-৪1৪--৮। 

২. অনপেক্ষ যুক্তির আকার 

ওপরে যা বলা হুল তাঁব থেকে বোঝা যাঁবে, অনপেক্ষ যুক্তিব আকার নিষাশন কবতে হলে 

প্রত্যেক যুক্তি-অবযবেব উদ্দেশ্য ও বিধেষের জায়গায় কোনো৷ বর্ণপ্রতীক 

( পদগ্রাহক )--4, 9, 0 ক, খ, গ ইত্যাদি বলাতে হবে, 
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প্রত্যেক পদযোৌজক ও যতিচিহ্ছ আর “স্ুতরাঁং”, “১. এসব, যুক্তিতে যেখানে 

যেমনভাবে আছে সেখানে তেমনভাবে রেখে দিতে হবে । 

এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, 

যে পদ কোনে। যুক্তির একাধিক জায়গায় 'আছে তার প্রত্যেকটি জায়গায় একই 

পদগ্রাহক নিবেশন করতে হবে। 

এক জায়গায় একটি প্রতীক অন্য জায়গায় অন্য প্রতীক নিবেশন করলে চলবে মা । এ নিয়মকে বলে 

একরূপ নিবেশনেব নিয়ম ।* 

উদাহরণ 
0 5811015 210 [01111050101101, 

170 10171109501011015 210 88110175. 

মনে কর, এ যুক্তির প্রথম 5811015”-এর জায়গায় “4” বসানে। হল; আহলে দ্বিতীয় 48811)15”-এ৭ 

জায়গায়ও “4” বসাতে হবে । আর প্রথম 4001)11095011105”-এর জায়গায় মদি “7” বসা, তাহলে 

দ্বিতীয় 40)1711950]1)05"-এর জায়গায় 9৪8" বসানো ধরকাব। 

অনপেক্ষ যুক্তি-আকারের দৃষ্টান্ত 
আমরা জানি, কোনে যুক্তি-আকব থেকে যে সব যুক্তি পাওয়। যায তাদের এ মাকারের 

নিবেশন-দষ্টান্ত বলে । কোনো যুক্তি আকারের নিবেশন দৃষ্টান্ত পেতে হলে, মানে এ আকারের যুক্তি 

পেতে হলে, প্রদত্ত আকারের 

প্রত্যেকটি পদধে।জক, যতিচিন্ধ, আর “স্থৃতরাংশ, *,"” বজায় বেখে প্রতোকটি গ্রাহক 

প্রতীকের জায়গায় পদ নিবেশন করতে হবে। 

নিবেশন করতে হবে, একরূপ নিবেশনের নিয়ম অনুসারে । এ কথার মানে 

যে পদগ্রাহক যুক্তি-আকাঁরে একাধিক জায়গায় আছে 'তাব প্রত্যেকটি জায়গায় একই 

পদ নিবেশন করতে হবে। 

উদাহরণ 

৩ 4 210 1), 

100 0 216 4. 

এর নিবেশন-ৃষ্টীস্ত হিসাবে পেতে পা £ 

ত্ব0 21115 216 06০95, 

110 10669 816 21765, 

0 ০805 ৪6 ৫05, 

170 ৫095 216 ০815, 

০ 8811019 ৪16 191)1109501)1)015, 

রি 100 [01)11950121)915 26 5911015. 

এ নিয়ম দুতাবে বাস্ত করা হয়। এ প্রসঙ্গে একভাবে, সাপেক্ষ ব্যাস্ত প্রসঙ্গে অন্যভাবে । 



3৫ নব্য যুক্তিবিজ্ঞান 

৩. অনপেক্ষ বাক্যের শ্রেণীবিভাগ 

সাবিক ও আংশিক বাক্য 
একদিক থেকে অনপেক্ষ বাক্যকে তু ভাগে ভাগ করা যায £ সাবিক ( 8111507581 ) ও 

আংশিক (28107০01থ7 ) বাক্য। 
যে বাকে; বলা হম, সমগ্র অমুক শ্রেণী তযুক শ্রেণীটিব অন্তভুক্ত ঝ বহিতূক্ত তাকে 

সাবিক বাক্য বলে, আব 

যে বাক্যে বল। হয় অমুক শ্রেণীর এবাং *মুব শ্রেণীটির অন্ততুক্ত ঝ। বহিভূক্ত 

তাঁকে বলে আংশিক বাক্য । 

ভরদাহবণ . 
সব ম|নুষ হয প্র।ণ। কোনে। মান্ষ নয অপ্রাণা 

/৯11 10191) 919 11101 021১ ০ 719116১৪10০ 0109 

এসব সাবিক বাক্য। প্রথম বাব্যটিংত বল। হযেছে, সমগ্র মানস শ্রেণী প্রাণী শ্রেণীপ অন্ককূক্ত। 

দ্বিতীষ বাকাটিতে বলা হযেছে, সমগ্র মানুষ শ্রেণী নম প্র।ণী শ্রেণীব নহিহুক্তি।* 

কৌনে। কোনে। দার্শনিক হম বিজ্ঞানী কোনে। কোনে। দার্শনিক নয বিজ্ঞানী 

90176 521101১ 210 198.(11091১ 90116 84,11015 210 1101 1081171091১ 

এসব আংশিক বক্য। গ্রথম বাবাটিতে খল। হযেছে, দার্শনি শ্রেণীবৰ একাংশ বিজ্ঞানী শ্রেণী 

অন্তর্তৃত্ত। আব দ্বিতীয বাঁক্যে বল৷ হযেছে, দশমিক শ্রেণী এক|ংশ বিজ্ঞানী শ্রেণী বহিতুভ |* 

সাবিক ও আংশিক বাক্যের যে পার্থক্য তাক বলে পবিমাণেৰ পাথবয । তাব মানে, বলতে 

পাখি, পরিমাণের ধিক থেকে অনপেক্ষ বাক্য ছু বম সাধিব ও আংশিক । 

£11, ০, সব, কোনো-_ এসব সাঁধিক পবিমাণেব চহ আৰ 

১০1০১ কোনে। কৌনে। এসব আংশিক পবিমাণেব চিহ্ু। 

ভাববাচক ও অগ্ভাববাচক বাক 

আব একদিক থেবে অনপেক্ষ বাক্যকে দু ভাগে ভাগ কব যায় 2 তাববাচিক (80111009110 ) 

ও অভাববাচক € 10856 ) বাক্য । 

ষে বাক্যে বলা হয অমুব শ্েণা ব অমুক শ্রেণাণ একাংশ ৩মুপ শ্রেণীটিৰ অগ্ুভু তত 

তাকে ভাববাচক বাক্য বলে, আগ 

যে বাক্যে বলা হয় অমুক শ্রেণী ঝ অমুক শ্রেণীর একাংশ ৩মুক শ্রেণীব বহিভূক্ত তাকে 

বলে অভাববাচক বাক্য । 

উদাইরণ 

সব মান্ষ হয় প্রাণী কোনে। কোনো দার্শনিক হয় বিজ্ঞ/নী 

4৯11 100] 216 17010915 9011) 9811075 816 198111015 

তৃতাঁয় ও চতুথ বাকোর বন্তব্ও অনুরূপভাবে ব্যস্ত করতে হবে। 
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এসব ভাববাঁচক। প্রথম বাঁক্যটিতে বল! হয়েছে মানুষ শ্রেণী গ্রাণী-শ্রেণীর অন্ততূক্ত, ছ্িতীয়টিতে ব্লা 

হয়েছে দার্শনিক শ্রেণীর একাংশ বিজ্ঞানী-শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত । 

কোনো মানুষ নয় অপ্প্রাণী কোনো কোনো দার্শনিক নয় বিজ্ঞানী 
০ 1151)69 216 01105 90176 5811015 216 1)01 198111015 

এসব অভাববাঁচক বাক্য । প্রথম বাক্যটিতে বলা হয়েছে, মানুষ শ্রেণী অপ্রারণণী শ্রেণীর বহি্ভূক্ত; 

দ্বিতীয়টিতে বল! হয়েছে, দার্শনিক শ্রেণীর একাংশ বিজ্ঞানী-শ্রেণীর বহির্ভূক্ত। 

ভাববাচক ও অভাববাঁচক বাক্যের ষে পার্থক্য, তাকে বলে গুণের পার্থক্য । তার মানে, বলতে 

পারি-_-গুণেব দিক থেকে অনপেক্ষ বাক্য ছু রকম £ ভাববাচক ও অভাববাঁচক। 

81০, (15), হয়-_এসব ভাববাচক গুণের চিহ, আর 

819 1901) (7900৮), নয়, ব০--এসব অভাঁববাঁচক গুণের চিহ্ন। 

৪. অনপেক্ষ বাক্যের 
চতুর্বর্ণ পরিকল্পন। (০৮010 9০89716) 

সাধিক বাক্য ছু রকম হতে পারে £ ভাববাচক ও অভাববাচক। আবাঁর আংশিক বাক্যও 

ছু রকম হতে পাঁবে £ ভাববাঁচক ও অভাঁববাঁচক | মানে, গুণ ও পরিমাণ এ উভয় দিক থেকে বিচার 

করলে বলতে হয়, অনক্ষেপ বাক্য চার রকম £ 

সাধিক ভাববাঁচক ( 0101561591 81077811৬5 ) 

সাধিক অভাঁববাচক ( 8101591521 1)259116 ) 

আংশিক ভাববাচক (709101০0191 201109:01%5 ) 

আংশিক অভাববাচক (081000191 1168801/6 )। 

এ লম্বা লম্ব। বাক্য-নামগুলির বদলে যুক্তিবিজ্ঞানীর! সংক্ষিপ্ত শাম ব্যবহার করেন। উক্ত নামগুলির 

সংক্ষেপক হিসাবে তাঁর! যথাক্রমে 4, ৪, 1, ০0- এ স্বরবর্ণ কয়টি ব্যবহার করেন । 

অনপেক্ষ বাক্যের উক্ত শ্রেণীবিভাগকে বল! হয় বাক্যের চতুর্বর্গ পরিকল্পনা (০৮010 

90010৩ 06000916929 )। নিচে চতুরবর্গ পরিকল্পনার বাক্যগুলির নাম, সংক্ষিপ্ত নাম, উদাহরণ, 

আঁকার- এসব দেখানে! হল। 

যু 1 181 

সাধিক ভাববাচক 0111559]1 8:0077905 4৯ 

সাধিক অভাববাঁচক 01112159] 115911৬6 

আংশিক ভাববাচক 18100019 9:8110961%6 ] 

আংশিক অভাববাচক 708:010918 1)68811$৩ ৩ 

(২ম ভাগ)--৫ 
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1৬ ১ 

4 4811 10061) 216 179010219 সব মানুষ হয় প্রাণী 

£ ০ 99165 216 6105 কোনো মানুষ নয় অপ্রাণী 

190109 5811019 219 70801063 কোনো কোনো দার্শনিক হয় বিজ্ঞানী 

0 901276 58110175219 110 708111019 কোনো কোনো দীর্শনিক নয় বিজ্ঞানী 

৬] ১৪৪! 

4 4116 _. সব হয়__ 

1 ০916 কোনো- নয 

190176--216-- কোনো কোনো-হ্য-- 

0 901779--216 170/-- কোনে! কোনো- নয় 

৬11] [5 

এর 4১115 2165 সবক হয়খ 

1 05 216 4 কোনে। কনয়থ 

19010915816 £” কোনো কোনো ক হয় খ 

090 9০017)9 9 219 1701 কোনে কোনে ক নয় খ 

4 

4 4৯115 216 4 

£ শব -5 215 4 

1 901076 70 219 4 

09 90176 7 216 1701 4 

1, |] স্তস্তে আছে অনপেক্ষ বাক্যের বিভিন্ন প্রকাবেব নাম, ]]]-এতে সংক্ষিণত নাম, 
[৬ ও ৬ স্তস্তে উদাহরণ | 

1 ও ৬] স্তপ্ভে পযোজকগুলি দেখানো হয়েছে, ৬]]] ও [১-এতে দেখানে। হয়েছে বাক্যের 

(যুক্তিবিজ্ঞানসম্মত ) আকার । 4, £, 7, 0-এর আকাব দেখাতে হলে, কেবল 5” ই ষে ব্যবহার 
করতে হবে এমন কথা নেই। এজন্য 2: স্স্তে অন্ত বর্ণপ্রতীক--“8 4* ব্যবহার করে বাক্যগুলির 

আকার দেখানে। হল। 

৫. অনপেক্ষ বাক্যের বিভিন্ন অংশ 

অনপেক্ষ বাক্যের উক্ত উদাহরণ বা আকারগুলি লক্ষ করলে দেখবে, এরূপ বাক্োর চার 
অংশ । এর প্রথমে থাকে পরিমাণ চিহু। আমরা যাকে পরিমাণ চিহ্ন বলে আসছি তার অন্য নাম হল 

মানক (8910619৩)।| এখন থেকে আমরা! “মানক' কথাটিই ব্যযহাঁর করব। মনে রাখবে, চতুরবর্গ 
পরিকল্পনায় 



অনপেক্ষ বাক্য ও বাক্য-সন্বন্ধ 35 

411, ০, 9010৩, সব (সকল ), কোনো কোনো, কোনো 

এ ছাড়া অন্য কোনো শব্বকে ( যথা 790 1861, ইত্যাঁদিকে ) মাঁনকের মর্ধাদ] দেওয়া হয় না। 

মানকের পরে থাঁকে উদ্দেশ, আর সব শেষে বিধেয় | 

উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের মাঝখানে যে শব্ধ বা শবসমহি থাকে__যে শব্ধ বা! শব্বসম্তি থাকে বলে ছুটি শব্দের 

একটি উদ্দেশ্য একটি বিধেয় বলে গণ্য হয়--তাকে বলে সংযৌজক € ০০818 )। মনে রাখবে, 

চতুরর্গ পরিকল্পনায় 
816১ 96 1001, (15, 19 1001) হয়, নয় 

__এ ছাড়া অন্য কোনো শব্ধ ব শব্দসমণ্্রি ( যথা 18৪, 51811, ইত্যাদি ) সংযোজক বলে গণ্য হয় না ।* 

চার প্রকার অনপেক্ষ বাক্যের আকার দেখানো! হয়েছে । এসব হল বিশেষ বিশেষ আকার । 

অনপেক্ষ বাক্যের মাধারণ আকার হবে এমন £ 

মানক--উদ্দেশ্- সংযোজক-_বিধেয়** 

৬. নব্য সংকেভলিপি 
কেইন্সীয় লিপি ও পোলীয় লিপি 

গতানুগতিক যুক্তিবিজ্ঞানীদের অন্থুপরণ করে আমরা বলেছি ই অনপেক্ষ বাক্যের চার অংশ। 

কিন্তু নব্যযুক্তিবিজ্ঞানীরা অনেকে এ চার অংশ পৃথক পৃথকভাবে দেখান না। তারা একই সংক্ষেপক 

প্রতীক দিয়ে মানক ও সংযৌজক ব্যক্ত করেন। তাদের সংকেতলিপিতে লেখা 4, 7১ [, 9 বাক্যের তিন 

অংশ : উদ্দেশ্য পদ, পদযোজ্জক ও বিধেয় পদ। নব্যরা যে সংকেতলিপিতে 4৯, 7 1, ০0 বাক্য ব্যক্ত 

করেন এখন সে সংকেতলিপির সঙ্গে তোমাদের পরিচয় করিয়ে দেব। 

আমরা দেখেছি চতুধর্গ পরিকল্পনার বাক্য গঠিত হয় : ছুটি জাঁতিবাচক পদ, আর 
/৯1]-216+7) ০9165-) ৯০01706-_816-) 90119 -_816 1001 

এ পর্মযৌজকগুলির কোনো-নাকোনোটি দিয়ে। এখন কোনো কোনো৷ আধুনিক যুক্তিবিজ্ঞানী, 
ইংরেজ যুক্তিবিজ্ঞানী কেইনস্কে অনুসরণ করে, এ যোঁজকগুলিকে অনেক সংক্ষিপ্ত আকারে ব্যক্ত ক্রেন । 

তারা এ যৌজকগুলির কোন্টির বদলে কোন্ সংক্ষেপক প্রতীক প্রয়োগ করেন দেখ । 

পর্দযযোজক সংক্ষেপক প্রতীক 
/১11-7816- ৫ 

০---৪1০-৮ 6 

9017)৩--916-- 7 

9০070৩--216 170 0 

* সংযোজক হল গণের চিহ | কিন্তু £-এক অভাবাচক-গুধ চিহ্ণাট 'ব০, এর মধ্যে নাহত থাকে । ত্যর 

মানে, "এর ৭০ পরিমাণেরও চিহ, গুণেরও চিহ | ক্ষেত্র বিশেষে ':০+, 1৬0০ 7)০৮-ও ব্যবহৃত হয়। 

** আমরা “81775৭ শাব৩5৮৩-* ইতাদিকে পদযোজক বলে বর্ণনা করোছি। (পঃ 30 ঘুষ্টয্য) 
এখন বঙ্গতে পারি, এসব যোজকের দু? অংশ £ মানক ও সংবোজক । 
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এ যৌজক-সংক্ষেপক ব্যবহার করে এ সংকেতলিপিতে 4, 7 প্রভৃতি বাঁক্য কিভাবে ব্যক্ত কর! হয় তা 

নিচের সারণী দেখলে বোঝা যাঁবে। 

বাক্য সংক্ষিপ্ত রূপ বাক্য সংক্ষিপ্ত রূপ 
411 5 2162 5612 4৯117 815 4 1364 

০,586 & $9% ০৪ 2165 4 764 

90176 5 216 £ 9৫4 9017)9 73 26 4 134 

90036 15 816 1701 £ 50? 901786 49 26 1)0% 4 1304 

এ সংকেতলিপিকে আমরা কেইনসীয় লিপি বলে উল্লেখ করব। 

আবার পোলার যুক্তিবিজ্ঞানীর৷ সাধারণত পদযৌজক সংক্ষেপকরণ করেন বড হাঁতের অক্ষব 

দিয়ে। নিচের সারণী দেখলে বুঝতে পারবে তাঁরা কোন্ যৌজকের সংক্ষেপক হিসাবে কোন্ প্রতীক 

ব্যবহার করেন। 

পদযোজক সংক্ষেপক প্রতীক 

/৯11--916-- 4 লক্ষণীয়, এখানে বড় হাতের 4১, 

০৪০ 1 45, প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার 

90710---816-- 1 অনপেক্ষ বাক্যের নাম নয়, এগুলি 

9017)6--216 190৫ 0 যেজকের সংক্ষেপক | 

যে সংকেতলিপির কথ এখন বলছি মে লিপিতে £ 

প্রথমে লেখ! হয় পদযোজক, তারপর (ছোট হাতের অক্ষরে ) উদ্দেশ্য পদ, 

তারপর বিধেয় পদ । | 

নিচের সারণী দুটি দেখলে বুঝতে পারবে চতুর্বর্গ পরিকল্পনার বাক্যগুলি এ লিপিতে কিভাবে 

ব্যক্ত হয়। 

বাক্য সংক্ষিপ্ত বূপ বাক্য সংক্ষিপ্ত রূপ 
11 91 81৩ 49 4451) /৯]11 7 210 4 4400 

০5 216 £ 7750) ০9 216 4 1266 

90176 ,5 216 £ 137 9০01719-77 816 4 1602 

90116 5 216 1001 4 057 ১0107673215 101 4 00৫ 

উক্ত সংকেতলিপিকে বল! হয় পোলীয় লিপি। 

বলা বাহুল্য, কেইন্দীয় লিপি ও পোলীয় লিপির স্থৃবিধ! হল__এসব লিপিতে অনেক সংক্ষেপে 

4, £ প্রভৃতি বাকোর আকার দেখানে। যায়, ব৷ বাক্য সংকেতাঁয়িত করা যাঁয়। যথা 

4৯11 1017119501011015 815 139 

এ বাক্য নংকেতায়িত করা যাঁবে এভাবে-_- 

(কেইনসীয় লিপিতে ) £ 77 

(পোলীয় লিপিতে ) ₹ 429 



অনপেক্ষ বাক্য ও বাক্য-সম্স্ধ 3? 

বলা বাহুল্য, এখাঁনে £ আর / হুল 111:119501)515 ”-এর সংক্ষেপক আর 7 আর ॥ হুল 

“/156”-এর নংক্ষেপক প্রতীক । 

লক্ষ করে থাকবে, কোঁনো বাক্য 4, £€, 7, কি 0 তা জান থাকলে, বাক্যটিকে কেইনসীয় 

বা পোলীয় সংকেতলিপি লেখ মোটেই কঠিন নয়। আমরা এ ভাগের কোথাও কোথাও এ সংকেত- 
লিপি ব্যবহার করব__কোথাঁও কেইনমীয় লিপি, কোথাও পোলীয় লিপি । তোমরা ইচ্ছ। করলে সব 

সময়ই এ লিপি ছুটির যে-কোনোটি ব্যবহার করতে পার-_-এ সংকেতলিপিতে বাক্যের আকার দেখাতে 

পার ব! বাক্য সংক্ষেপিত করতে পার। 

৭. উদ্দেশ বিধেয়ের সম্থন্ধ : 

শ্লী-সন্বন্ধ তত্ব (015551019০8 ) 

উদ্দেশ্ট বিধেয়ের সম্পর্ক কী? প্রশ্নটা এভাবেও উত্থাপন করতে পারি £ সংযোজক 915» 

81 00৮ ইত্যাদির অর্থ কী? বা এভাবে ঃ অনপেক্ষ বাঁক্যে কিরূপ উক্তি করা হয়? 
এ সম্পর্কে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন, অনপেক্ষ বাক্যে বল! হয় ; অমুক বস্ততে 

তগুক গুণ ব| ধর্ম আছে, বা তমুক ধর্ম নেই। যথা, এ মতে “সব মান্্ষ হয় মরণশীল”--এ বাক্যের 

বক্তব্য হল ঃ মানুষ নামক বস্ততে মরণশীলতা! ধর্ম আছে, “কোনে মানুষ নয় অপ্রাণী” এ বাঁক্যের বক্তব্য 

হল £ মান্ষ নামক বস্তূতে অপ্রা ণিত্ব ধর্মটি নেই । 

কারও কারও মতে, অনপেক্ষ বাক্যে বলা হয় £ অমুক ধর্ম ও তমুক ধর্মের মধ্যে সহচার 

আছে। যথা, 'এ মতে “সব মানুষ হয় মরণশীল” এ বাক্যের বক্তব্য £ মনুষ্যত্ব ও মরণশীলতা৷ এ ধর্ম দুটি 

এমন যে, প্রথম ধর্মটি যেখানে থাঁকে সেখানে দ্বিতীয় ধর্মটিও থাকে । “কোনো কোনো ফুল হয় লাল”__ 

এ বাক্যের বক্তব্য £ ফুলত্ব ও লালত্ব_এ ধর্ম দুটিকে কখনও কখনও একব্রে থাকতে দেখ। যাঁয়। 

গতাম্থগতিক যুক্তিবিজ্ঞানে এ সম্পর্কে যে মত গ্রহণ করা যাঁয়, এবং এতক্ষণ আমরা যে মত মেনে 

চলে এসেছি, সে মত অনুসারে £ 

উদ্দেশ্ঠ, বিধেয়__ এদের উভয়ই শ্রেণীবাচক শব্ধ ( গুণবাচক নয় ) 

মানে, উদ্দেশ্ঠ কোনো! শ্রেণী, বিধেয় অন্ত কোনে! শ্রেণী বোঝায় ; 
আর অনপেক্ষ বাক্যে শ্রেণীর অন্তর্ভুক্তি বহির্ভূক্তির কথা বলা হয়। 

তার মানে, 

481০ 49-এর অর্থ 21910010050 1 

রি €816 1106, %9 101-এর অর্থ £ %9 9৯০10106000) 

4৯১1] 1061 215 1710165157 2176 01939 17817) 13 11070100060 11) 1116 01858 170191 

ও 99169 215 0109571)6 01883 991) 13 6%01060 0] 1116 01955 ৮110 

আরও বিশদভাবে বলতে গেলে, এ মত অন্গসারে-_ 

£& £ সব ক হয় ব-সমগ্র ক-শ্রেণী খ-শ্রেণীর অন্তরভূক্ত 

৪$ কোনো ক নয় খস্*সমগ্র ক"শ্রেণী খ-শ্রেণীর বর্ছিতৃক্ত 
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[ঃ কোনে! কোনে ক হয় খ- ক-শ্রেণীর একাংশ খ-শ্রেণীর ( একাংশের ) অন্তর্ভুক্ত 

0: কোনে। কোনো ক নয় খ-ক-শ্রেণীর একাংশ সমগ্র খ-শ্রেণীর বহির্ভূক্ত। 

উক্ত মতের একটা অস্থ্বিধা। 
9210121201181%8, 19 2. [01011990016 

92111-212017918 19 1106 ৪, 50161)619 

এরূপ বাক্য সম্পর্কে কি বলব? বলব কি-__এখানেও উদ্দেশ্ঠ শ্রেণীবাচক ? বলব কি এ জাতীয় বাক্যেও 

কোনো শ্রেণীর সঙ্গে অন্ত একটি শ্রেণীর অন্ততুক্তি বহির্ত্ক্তির কথা বলা হয়? এর উত্তর পাওয়া যাবে 

পরবর্তী বিভাগ ছুটিতে । 

ব্যক্তিবিষয়ক বাক্য (92818777031) ) 

অনপেক্ষ বাঁক্যেব উদ্দেশ্ট-পদ শ্রেণীনামও হতে পাবে, আবাব ব্যক্তিনামও হতে পাঁরে। এজন্য 

কেউ কেউ অনপেক্ষ বাক্যকে 
শ্রেণীবিষয়ক (591161981), ব্যক্তিবিষষক (51750191-) 

এ ছুই শ্রেণীতে ভাগ করেন ১ তাবপব শ্রেণীবিষয়ক বাক্যকে আবাঁপ সাঁধিক ও আংশিক এ ছুভাঁগে ভাগ 

করেন। এ শ্রেণীবিভাগ অন্ুপাবে বাক্য তিন রকম £ 

সাধিক বাক্য, আংশিক বাক্য ও ব্যক্তিবিষয়ক বাক্য । 

এ কথা মেনে নিতে পারি, সাঁধিক ও আংশিক বাক্যে ছুটি শ্রেণীর অন্তরভূক্তির বা বহিভূক্তির কথা বল 

হয়। কিন্ত এ কথাও মানতে হবে যে, ব্যক্তিবিষয়ক বাঁক্যে উক্তি করা হয় কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে । 

মাঁনতে হবে যে, এরূপ বাক্যের উদ্দেশ্য বৌঝায কোনো ব্যক্তি (শ্রেণী নয়, ব্যক্তি )। আর এবপ বাক্যে 

«8৮ মানে 2 19 ৪ 71517901 ০7৯% 41570” মানে 2 51701 ৪ 17086117191 01। 

তাঁরপর, ব্যক্তিবিষয়ক বলে, উক্তরূপ বাক্যে মানক থাকতে পাঁরে ন! ; থাঁকে বাকি তিন অংশ। 

দেখা গেল, ব্যক্তিবিষয়ক বাক্য সম্পর্কে বলা যায় না যে, এপ বাক্যে অন্তরূক্তিব বহির্ভূক্তির 

কথ! বলা হয় । বলা যায় না যে, উদ্দেশ্ঠ শ্রেণীবাচক । 

ব্যক্তিবিষয়ক বাক্য ও শ্রেণীসন্বন্ধ তত্ব 

গতানুগতিক যুক্তিবিজ্ঞানীর1 বলবেন : ব্যক্তিবিষয়ক বাঁক্যকেও শ্রেণীবাঁচক বাক্য বলে গণ্য করা 

যায়। ব্যক্তিনামকে একসত্য বিশিষ্ট শ্রেণীর নাম বলে গণ্য করলে চতুর্বর্গ পরিকল্পনায় কোনো অস্তবিধা 

হওয়ার কথ! নয়। ব্যক্তিনাম কিভাবে শ্রেণীনাঁম হিপাবে গণ্য হতে পারে, দেখা যাক। 

কোনো শ্রেণীর অনেক সভ্য থাকবে--এমন কথা নেই। এমন হতে পাঁরে শ্রেণীটির একটি 

মাত্র সভ্য । এমনও হতে পারে শ্রেণীটি শৃণ্তগর্ভ-এর একটিও সত্য বস্তত নেই | উদাহরণ ; 

* 506 ৪1509121091: ০" আর ৭৪ 10019460177” এর মথে। গুরুত্বপুর্ণ পার্থকা আছে। 
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“নোবেল-পুরস্কার-পাওয়। বাঙ্গালী কৰি” ব্যক্তিনাঁম নয়, শ্রেণীনাম। কিন্তু এ কথাটি যে-শ্রেণী বৌবাচ্ছে 

তাঁর একটি মাত্র সভ্য (যাঁর নাম রবীন্দ্রনাথ )। “১২ ফুট লম্বা মানুষ” শ্রেণীবাঁচক, কিন্তু এ কথাটি 

যে-শ্রেণী বোঝায় বস্তত তার কোনো সভ্য নেই। গতানুগতিক যুক্তিবিজ্ঞানীরা বলবেন £ ব্যক্তিনীমকে 

একসভ্যবিশিষ্ট শ্রেণীর নাম বলে গণ্য করলে অস্থুবিধা হওয়ার কথা! নয়। যেমন, তারা বলতে পারেন 
“8811191:80118158” বৌবাঁচ্ছে এ শ্রেণীটি £ ষেসব ব্যক্তির নাম 98118011919 তাঁদের দিয়ে গঠিত 

শ্রেণী, বা যে সব বস্তর সঙ্গে 981018780119758-এর অভিন্নত৷ আছে তাঁদের নিয়ে গঠিত শ্রেণী, 

স্ৃতরাঁং “98119180179” শ্রেণী নাম, যদিও এ নামটি যে শ্রেণী বোঝাচ্ছে বস্তুত তাঁর এবটি 

মাত্র সভ্য। কাঁজেই বল! যাঁয়, ব্যক্তিবিষয়ক বাক্যের উদ্দেশ্ঠও কোনে! শ্রেণী বোঝায়। কাঁজেই 
ব্যক্তিবিষয়বাক্যও শ্রেণীবিষয়ক বাঁক্য বলে গণ্য হতে পারে । এখন, ব্যক্তিবিষয়ক বাক্যে উদ্দেশ্ঠ যে 

শ্রেণী বোঝায় এরূপ বাক্যে সে সমগ্র শ্রেণীটি ( বস্তত সমগ্র ব্যক্তিটি ) সম্পর্কে উক্তি করা! হয়। স্থতরাং 

গতানুগতিক যুক্তিবিজ্ঞানের বিধাঁন অনুসারে__ 

ব্যক্তিবিষয়ক বাক্যমাত্রই সাঁধিক বাক্য বলে গণ্য । 

এ মতে, ভাববাচক ব্যক্তিবিষয়ক বাক্য হল 4, আর 

অভাববাঁচক ব্যক্তিবিষয়ক বাক্য হল 771*% 

এ কথাটি বিশেষভাঁবে মনে রাখার দরকাঁর | মনে রাখার দরক।র, এ মতে উক্তরূপ সাধিক ব'ক্যের 

আকার নিয়রূপ-- 
45. ও 9096৮ 

17511015৯15 0012 12 

( এখাঁনে “71715 9*-এর জাঁয়গাঁয় কোঁনে। ব্যক্তিনাঁমও বসতে পাবে ।) 

৮. অনপেক্ষ বাক্যর সম্ম্ধ 
দুমুখো ও একমুখে। সন্থব্ধ 

এ অধ্যায়ে আমর! বিভিন্ন প্রকারে র অনপেক্ষ বাক্যের সন্বদ্ধও আলোচনা করব। তাঁর আগে 

সম্বন্ধ সম্পর্কে দু একট। কথ। বলে নেওয়। দরকার । ধর, ক আঁর খ ছুটি বস্ত, এবং এদের মধ্যে একটা 

সম্বন্ধ আছে। এখন, যদি এ সম্বন্ধটি এমন হয় যে, ক থেকে খ-এর দিকে গেলে যে সম্বন্ধ পাই, খ থেকে 

ক-এর দিকে গেলেও ঠিক সম্বন্কটিই পাওয়। যায-_তাহলে ক আঁর খ-এর মধ্যবর্তাঁ সন্বন্ধকে বলে দুযুখো 
সম্বন্ধ বা উভয়ধুখী সম্বন্ধ 1** মনে কর, রু খ-এর সমান, তাহলে অবশ্তই থ ক-এর সমান; অর্থাৎ ক 

থেকে খ-এর দিকে গেলে যে সম্বন্ধ পাই, খ থেকে ক-এর দিকে গেলে পাই ঠিক সে সম্বন্ধটি। স্ুতরাঁং 
-এর সমান” হুল ছুমুখে। সম্বন্ধ। সেরকম 

দন1516 0:০৩642৩ (০£ 058006 81060182 00005161058 ৪৪ 01215615861] 88 816190191 54 19৫ 

18600060679 ০81 ০০01038506 90028665 15 & 10081) &৪ 2811 0816 চু %10616 “তে? 299195606 

16085085 1055109] 7161 9০০:৪6৪,-33156 

কাছ 650902611158) 26186$012 
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-এর থেকে পৃথক, -এর সমার্থক, -এর বহির্ৃক্ত, 
এ সম্বন্ধগুলিও দুযুখো৷ বা উভয়মুখী । 

ছুমুখে সম্বদ্ধের বেলায় ছুদিকেই একইভাবে যাঁওয়া যায় বলে, সম্বন্ধের দিক (৫160(101) ) 

দেখাবার দরকার হুয় না। “পরম্পরের” কথাটি যোগ করে এ-রকম সম্বন্ধে আবদ্ধ বস্ত ছুটির যে- 

কোনোটির নাম আগে পরে লেখা যাঁয় ।* যথা: কুকুর শ্রেণী বেড়াল শ্রেণীর বহিভূক্ত- বেড়াল 
শ্রেণী ও কুকুর শ্রেণী পরম্পরের বহিতূক্ত-কুকুর শ্রেণী ও বেড়াল শ্রেণী পরস্পরের বহিভূরক্ত। ইংরাঁজী 

বাকৃভঙ্গি অনুসারে সম্বন্ধে-আবন্ধ বস্থ ছুটির নামের মাঝখানে সম্বন্ধবাচক শব্দসম্টি লিখতে হয়। যথা, 

যদি /৯ ও 7 সমান হয়, তাহলে লিখতে হয় £ 4 19 6081 €০ 1 এখন, সম্বন্ধ ছুমুখো হলে বস্ত 

ছুটির নাম একধারে নিয়ে গিয়ে, পরে সম্বন্ধবাচক শব্বসমষ্টি লেখা চলে । যথা, 4৯ 7 6088] 1০ 7+-এর 

বদলে লেখা যায় 2 & 2150 8 216 6021১ সে রকম 715 60815281511 1০ ০-এর বদলে লেখ 

যায়; 25 200 6 215 6001৬815106 |% 

ক আর খ-এর সম্বন্ধ যদি এমন হয় যে, ক থেকে খ-এর দিকে গেলে যে সম্বদ্ধ পাঁওয়৷ ষায় খ থেকে 

ক-এর দিকে গেলে সে সম্বন্ধ নাও পাওয়া যেতে পারে তাহলে ক ও খ-এর সম্বন্ধ ছুমুখে৷ নয়, এদের 

সম্বন্ধ হল অন্ভয়মুখী সম্বন্ধ ।%* যথ! “-এর ভাই” সম্বন্ধটি দুমুখো নয়। মনে কর, ক খ-এর ভাই। 

কিন্তু এর থেকে বল! যায় না যে খ ক-এর ভাই (খ ক-এর বোনও হতে পারে)। আর একটি 

উদ্দাহরণ। “-কে ভাঁলবাসে”ও ছুযুখো সম্বন্ধ নয়। ধরা! যাক, ক খকে ভালবাসে । কিন্তু এমন হতে 
পারে খ ক-কে ভালবাসে না, আবার এমনও হতে পারে যে খ-ও ক-কে ভালবাসে । সেরকর্ম_ 

-এর অন্তভূস্ত, -এর থেকে নিষ্ষীশিত হয়, -কে প্রতিপান করে 

এ সম্বন্ধগুলির কোনোটি ছুমুখো নয়। অন্তর্ভূক্তির সম্বন্ধাট লক্ষণীয়। মনে কর, ক-শ্রেণী খ-শ্রেণীর 
অন্তর্তৃক্ত। কিন্তু তাহলে খ-শ্রেণী ক-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হবে এমন কথা নেই, তবে হতে বাধা নেই । ষথা, 

মাহুষ শ্রেণী প্রাণী-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু এ কথা বল! যায় না প্রাণী শ্রেণী মাচ্য-শ্রেণীর অন্ততুক্ত। 

অপরপক্ষে, মাসুষ শ্রেণী চিন্তাশীল-্রাণী শ্রেণীর অন্তরক্ত। আবার এ কথাও বলা ঘায়, চিন্তামলপপ্রাণী 

শ্রেণী মান্থুষ-শ্রেণীর অন্তরূক্তি। এক্ষেত্রে শ্রেণী ছুটির সভ্য অভিন্ন, যা যা একটি শ্রেণীর সভ্য তা তা 

অন্ত শ্রেণীটিরও সভ্য । 

যর্দি ক ও খ-এর অম্বন্ধ এমন হয় যে ক-থেকে খ-এর দিকে গেলে যে সম্বন্ধ পাওয়া যায়, খ থেকে 

ক-এর দিকে গেলে সে সম্বন্ধ কখনও পাঁওয়া যেতে পারে ন। (পাওয়া ঘায় অন্য একটি সম্বন্ধ) তাহলে 

ক ও খ-এর মধ্যবর্তী সন্বন্ধকে বলে একমুখো সম্বন্ধ ।+ যথা “-এর পিতা”, “-এর মাতা” “-এর পূর্বগামী”, 
“এর অন্গগামী” “-এর থেকে বড়”-_এমব একমুখে। সম্বন্ধ । 

* লব উভয়মূখীী না হলে এ রকম লেখা চলে না। 

কক 200-8501096809) 19190190 

1 88700200962109) £6188801 
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৯. “বিবপভা'র অর্থ 

বিরূপভার প্রকারভেদ 

গতানুগতিক যুক্তিবিজ্ঞানে কয়েক প্রকার বাক্য-সন্বদ্ধ আলোচিত হয়। যে সম্বন্ধগুলি আলোচিত 

হয় গতানুগতিক যুক্তিবিজ্ঞানীরা তাদের সাধারণ নাম দিয়েছেন--£6196101 ০৫? 01900916107. ০1 

010005161017$, বিবূপতার সম্বন্ধ । যদি এমন হয় যে, ছুটি বাক্য একসঙ্গে সত্য হতে পারে না তাহলে 

আমর! সাধারণত বলি, এদের মধ্যে 009951100-এর সম্বন্ধ আছে। কিন্তু গতানুগতিক যুক্তিবিজ্ঞানে 

+02087:100” কথাটি পারিভাষিক অর্থে ব্যব্ত হয়। এ অর্থে, একসঙ্গে সত্য হতে পারে এমন ছুটি 
বাক্যের মধ্যেও 00700516101 সন্বপ্ধ থাকতে পারে । তাহলে “00170516101 কথাটি গতানুগতিক 

যুক্তিবিজ্ঞানে কী অর্থে ব্যবহৃত হয় তাহ! বুঝে নেওয়া দরকার । গতানুগতিক যুক্তিবিজ্ঞানীরা বলেন £ 

যে-কোনো ছুটি বাক্যের মধ্যে 00005160) থাকতে পারে না । বাঁক্যেব মধ্যে এ সম্বন্ধ থাকতে হলে__- 

প্রথম শর্ত : বাক্য ছুটির উদ্দেশ্ঠ অভিন্ন ও বিধেয় অভিন্ন হবে । 

দ্বিতীয় শর্ত £ এদের মধ্যে কে) কেবল গুণের পার্থকা থাকবে, ঝ| 

(খ) কেবল পরিমাণের পার্থক্য থাকবে, বা 

(গ) গুণ-ও-পরিমাণের পার্থক্য থাকবে। 

কেবল গুণের পার্থক্য থাকলে যে বিরূপতা (92000951601) তাকে বলে বিষমতা, কেবল পরিমাণের 

পার্থক্য থাকলে ষে বিবূপতা৷ তাঁকে বলে অতিবতিতা-অনুবতিত। (58)810611191101), আর গুণ ও 

পরিমাণের পার্থক্য থাকলে যে বিরূপতা৷ তাকে বলে বিরুদ্ধতা (০0100201010) | বিষমতাঁকে আবার 

ছু ভাগে ভাগ করা হয়। সাঁধিক বাক্যের মধ্যে গুণের পার্থক্য থাকলে যে বিব্ূপতা পাই তাঁকে বলে 

অতিবিষমতা৷ (০0707811515), আর আংশিক বাঁক্যের মধ্যে গুণের পার্থক্য থাঁকলে যে বিরূপতা পাই 

তাঁকে বল! হয় অশ্থুবিষমতা ($9৮-০০10811615) | তাহলে আমরা চাঁর বকমের বিরূপতা পেলাম £ 
(১) অতিবিষমতা৷ (0000.2115 ) 

(২) অন্গবিষমতা (99৮-০0120911515 ) 

(৩) বিরুদ্ধতা ( 0:010:20106100 ) 

(৪) অতিবতিতা-অনুবত্তিতা (98981651090101 ) 

১০. বাক্যের বিপতা . 
(02077051100) ০1 707091610719) 

এখন আমরা বলতে পারি, 

একই উদ্দেশ্য ও একই বিধেয় বিশিষ্ট ছুটি বাক্যের মধ্যে যদি গুণ বা পরিমাণের বা গুণ-ও- 

পরিমাণের পার্থক্য থাকে তাহলে বাক্য ছুটিকে পরম্পরের বিরূপ (০০০5৪৫) বাক্য 

বলে; আর এদের মধ্যবর্তী সম্বন্ধকে বলে বিরূপতাঁর সম্বন্ধ (:9186190 ০£ 00190916101 
০01 0:01091010129 )। 

(২ ভাগ্)--* 
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বিশ্পত! চার প্রকার £ (১) অতিবিষমতা, (২) অন্ুবিষমতা, (৩) বিরুদ্ধতা1 এবং (8) অতিবতিত- 

অন্গবতিত৷ | 

(১) অভিবিষমতা 
(0070081760৮ বা 0000875 00009161010) 

এভাবে অতিবিষমতাঁর লক্ষণ দেওয়া যায় £ 

একই উদ্দেশ্য ও একই বিধেয় বিশিষ্ট ছুটি সাধিক বাক্যের মধ্যে যদি গুণের পার্থক্য 

থাকে তাহলে বাক্য ছুটিকে পরস্পরের অতিবিষম (০০90181/) বলে, আর এদের মধ্যবর্তী 

সম্বন্ধকে বলে অতিবিষমত! । 

এসম্বন্ধ খাটে 45 ও 1890-এর মধ্যে। 4১9 ও গু পরস্পরের অতিবিষম। বল! বাহুল্য, 

অতিবিষমতা হল ছুমুখো৷ সম্বন্ধ |* 

উদ্দাহরণ 

সকল প্রাপ্তবয়স্ক হয় ভোটার (4) এ বাক্য ছুটি পরম্পরের 

কোনে। প্রাপ্তবয়স্ক নয় ভোটার (9) অতিবিযম। 

অতিবিষমতা সম্বন্ধের বৈশিষ্ট্য হল এই যে 

ছুটি অতিবিষম বাঁক্য একনঙ্কে সত্য হতে পারে না। 

(২) অন্গবিষমত। 
(৬01)-০0716781065 বা! 581)-০000875 (01000516100) 

এভাবে অস্থবিষমতাঁর লক্ষণ দিতে পারি £ 

একই উদ্দেশ্য ও একই বিধেয় বিশিষ্ট ছুটি আংশিক বাঁক্যেব মধ্যে যুদি গুণের পার্থক্য থাকে 

তাহলে বাক্য ছুটিকে পরম্পরের অম্থবিষম (5/৮-০০001/) বলে, আর এদের 

মধ্যবর্তী সম্বন্ধকে বলে অনুবিষমতা । 

এ সম্বন্ধে খাটে 19) আর 090-এর মধ্যে। 150 আর 09 পবম্পরেব অন্বিষম। বলা বাহ্ছল্য, 

অন্থুবিষমতা ছুমুখো সন্বন্ধ । 

উদাহরণ 

কোনে কোনে দার্শনিক হয় বিজ্ঞানী (1) 

কোনো! কোনো! দার্শনিক নয় বিজ্ঞানী (0) 

অন্থৃবিষমতা৷ সম্বন্ধে বৈশিষ্ট্য হল এই ষে 

ছুটি অন্থবিষম বাক্য এক সঙ্গে মিথ হতে পারে না। 

ৃ এ বাক্য ছুটি পরস্পরের অন্থবিষম | 

* এ বিভাগে কোন পট (অনপেক্ষ) বাকের কথা বগলে ধরে ?নতে ছবে, বাক্য দ্যাট র একই উদ্দেশ্য এবং 
একই বিধেয় । 
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(৩) বিরুদ্ধত! 

(00708106107) বা 0070:8080601 000051601) 

এভাবে বিরুদ্ধতায় লক্ষণ দেওয়। যায় : 

একই উদ্দেশ্য ও একই বিধেয় বিশিষ্ট ছুটি বাঁক্যের মধ্যে যদি গুণ এবং পরিমাঁণ এ ছুয়েরই 

পার্থক্য থাকে তাহলে বাক্য দুটিকে পরম্পরের বিরুদ্ধ (০0208010075) বলে আর এদের 

মধ্যবর্তী সন্বন্ধকে বলে বিরুদ্ধত| | 

এ সম্বন্ধ খাটে 45) আর 090-এর মধ্যে, আবার 89 আর 790-এর মধ্যে। 4১50 আর 090 

পরপ্পরের বিরুদ্ধ, আঁবাঁর 179 আর 15-ও পরস্পরের বিরুদ্ধ। বল! বাহুল্য, বিরুদ্ধতাঁও দুযুখো। সম্বন্ধ । 

উদাহরণ 

সকল দার্শনিক হয় যুক্তিবিজ্ঞানী (4) ] এ বাক্য ছুটি 

কোনো কোনো দার্শনিক নয় যুক্তিবিজ্ঞানী (0) পরম্পরের বিরুদ্ধ । 

কোনো ছাত্র নয় মুখ্যমন্ত্রী 08) ] এ বাঁক্য ছুটি 
কোঁনো কোঁনে ছাত্র হয় মুখ্যমন্ত্রী (1) পরস্পরের বিরুদ্ধ । 

বিরুদ্ধতা সম্বান্ধের বৈশিষ্ট্য হল এই যে: 

ছুটি বিরুদ্ধ বাক্য একসঙ্গে সত্য হতে পাঁরে না, আঁবাঁব 

একসঙ্গে মিথ্যাও হতে পারে না । 

(8) অভিবিতা-অনুবতিভ' 

(519916677186107) বা 901)910010 001099100) 

এভাবে এ সন্বন্ধের লক্ষণ দিতে পারি : 

একই উদ্দেশ্য ও একই বিধেয় বিশিষ্ট ছুটি বাক্যের মধ্যে যদি কেবল পরিমাণের পার্থক্য থাকে 

তাহলে বাঁক্য ছুটির মধ্যবর্তী মন্বদ্ধকে বলে অতিবত্তিতা-অন্বতিতার সম্বন্ধ। 

এ সম্বন্ধ খাটে 49) আর 15)-এর মধ্যে, আবার [%) আঁর 0%-এর মধ্যে । বল! বাহুল্য, এ 

সম্বন্বে-আঁবদ্ধ ছুটি বাক্যের একটি সাঁধিক ও একটি আংশিক বাঁক্য (ছুটি বাক্যের মধ্যে পরিমাণের পার্থক্য 
থাকলে অবশ্ঠই একটি সাঁধিক, একটি আঁংশিক হবে)। যদি ছুটি বাঁক্যের মধ্যে আলোচ্য সম্বন্ধ 

থাকে তাহলে " 

সাবিক বাক্যটিকে আংশিক বাক্যের অতিবর্তাঁ (88161811611) বলে, আর আঁংশিক বাক্যটিকে 
সাধিক বাক্যের অনুবতাঁ (58167) বলে ।* 

যথা, 49 হুল 192-এর অতিবতাঁ, আর [192 হুল £5-এর অন্বতীঁ। 

* প্রাচীনরা ''859:816670” এর বদলে +188098166275900 আর “00581660”-এয় বদলে «8081891 

1১৪6৪” বাবহার করতেন । 
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উদাহরণ 

সব ভাঁববাদী হয় কৰি (4১) ] এখানে প্রথম বাক্যটি দ্বিতীয়টির অতিবর্তী, 

কোনে! কোনে। ভাববাঁদী হয কবি () আর দ্বিতীয়টি প্রথমটির অন্গবতা। 

কোনে জড়বাঁদী নয় আস্তিক (8) 1 রর 
কোনো কোনো জডবাদী নয় আস্তিক (0) 

অতিবতিতা-অন্ভবতিতা সম্বন্ধের বৈশিষ্ট্য হল এই যে ; 

সাবিক বাক্যটি সত্য হলে আংশিক বাক্যটি অবশ্যই সত্য হবে, আর আংশিক বাঁকাটি মিথ্যা 

হলে সাঁবিক বাক্যটি অবশ্যই মিথ্যা হবে। 

অতিব্িতা-অনুবতিতা সম্পর্কে আর একটি কথ। 

এখাঁনে এ সম্বন্ধটিব আব একটি বোশষ্ট্য উল্লেখ কবব। আমরা জানি, “এর অতিবিষম”, “-এর 

অন্ুবিষম”, “এব বিরুদ্ধ”__এসব ছুমুখো সম্বন্ধ । কিন্ত, মনে বাঁখতে হবে, 

“এর অতিবতাঁ”, “শএব অন্ুবতী” একমুখো সম্বন্ধ । 

সাবিক বাঁক্য থেকে আংশিক বাক্যেব দিকে গেলে পাই অতিবততিতা৷ বা “-এব অতিব্তী” সম্বন্ধ) য্থা; 
4১5 হল [%"এর অতিবতাঁ। আর আংশিক বাক্য থেকে সাধিক বাক্যেব দিকে গেলে পাই অন্ুবন্তিতা 
বা “-এর অন্ুবর্তী” সম্বন্ধ ; যেমন, 79 হুল £১9-এর অঙ্গবর্তী। এর থেকে বোঝা গেল ঘে 

488021650091101” আসলে ছুটি ভিন্ন সম্বন্ধ বৌঝাঁয় : “-এর অতিবর্তা” ও *-এর অন্থবরতী”। 

এজন্যই আমরা “580816618601”-এর প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহাব করছি--অতিবততিতা*অন্গবন্তিতা । 

দেখা গেল যে, গতানুগতিক যুক্তিবিজ্ঞানে চারটি বাঁক্য সম্বদ্বের কথা বল! হয়, ঠিক। আসলে কিন্ত 
গতানুগতিক যুক্তিবিজ্ঞানীর! পাঁচ প্রকারের বাক্য সম্বন্ধ আলোচনা করেন। 

মনে রাখতে হবে? অতিবন্তিতা"অন্থবতিতাঁব সম্বন্ধে আবদ্ধ 

সাধিক বাক্য আংশিক বাক্যের অতিবরতী, আর 

আংশিক বাক্য সাঁবিক বাক্যের অন্ুবতা। 

বিরূপতার বর্গক্ষেত্র 
(88876 01 070991000 ) 

বিশ্লপতার সম্বন্বগুলিকে একটি রেখাচিন্রের সাহাধ্যে দেখানে! হয়। এ রেখাচিনতরকে বলে 
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বির্ূপতার বর্গক্ষেত্র । এ রেখাচিত্রে ছুটি বিরূপ বাক্যকে একটি ব্গক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি রেখাঁর ছু 

প্রান্তে দেখানো হয় । দেখানো হয় এভাবে 

১১. সমার্থত! সম্বন্ধ 
( হ২6196108 01 £.001%28197806 ) 

এখন আমরা আর একটি বাঁক্য-সন্বন্ধের কথা বলব। বলব, সমার্থতা সম্ন্ধের কথ|।। গতান্ঠ- 
গতিক যুক্তিবিজ্ঞানীরা বিরূপত! প্রসঙ্গে এ সম্বন্ধটি আলোচনা করেন নি। তাৰ কারণ হল এই। 

তার! এ প্রসঙ্গে যে বাক্য সম্বন্ধ আলোচনা করেছেন সেগুলি খাটতে পাঁরে 4, 5, 1) 0-এর মধো, এবং 

খাটতে পারে যদি এরূপ ছুটি বাক্যের উদ্দেশ্ট অভিন্ন হয় ও বিধেয় অভিন্ন হয। কিন্তু 4, 7, 7, 

০-এদের উ্দেশ্ট অভিন্ন ও বিধেয় অভিন্ন হলে এদের কোনো ছুটির মধ্যে সমার্থতা৷ সম্বন্ধ খাটতে পারে 

না। আমর! বাক্যের উদ্দেশ্য বিধেয়ের কথ না তুলে সাধারণভাবে বাক্য সন্বন্ধের কথা বলব। 

কোনে ছুটি বাক্যের* সম্বন্ধ যদি এমন হয় যে 

এদের একটি সত্য হলে অগ্ঘটি মিথ্যা হতে পাঁরে না, এবং 

এদের একটি যিথ্যা হলে অন্যটি সত্য হতে পারে না, 

তার মানে, যর্দি এমন হয় যে এদের 

একটি সত্য হলে অন্যটিও অবশ্যই সত্য, এবং 

একটি মিথ্য। হলে অন্যাটিও অবশ্যই মিথ্যা, 

তাহলে বাক্য ছুটিকে পরস্পরের সমার্থক (6001%8160) বাক্য বলে, আঁর এদের মধ্যবর্তী সম্বন্ধকে বলে 

সমার্থতা সন্বন্ধ। যথা 

কশ্খ সকল দার্শনিক হয় বিজ্ঞানী /১৪ [০৪-এর অতিবতী 

খ--ক কোনো দার্শনিক নয় অবিজ্ঞানী [৮৪ 4১০৪-এর অন্ব্তী 

এ উদ্দাহুরণগুলিতে প্রত্যেক জোঁড়ের বাক্য ছুটি সমার্থক । ( কেননা, এমন হতে পারে না ৫ষ কোনে 
জোড়ের একটি বাক্য সত্য অন্যটি মিথ্যা |) 

সমার্থতার লক্ষণ এভাবেও দেওয়া যাঁয় £ . 

* (এদের উদ্দেশ্য িধেয় যাই হোক না কেন, বাক্য দুটি অনপেক্ষ হোক কি সাপেক্ষ হোক) 
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যদি ছুটি বাঁক্য এমন হয় যে এদের যে কোনোটি থেকে অন্যাটি বৈধভাবে নিষ্কাশন করা যায় 

তাহলে বাক্য ছুটি সমার্থক । 

নিচের যুক্তি ছুটি লক্ষ কর। 

কোনো গরু নয় মোষ, (১) কোনো মোষ নয গরু, (২) 

কোনে! মোষ নয গরু । (২)  .** কোনো গরু নয় মোষ । (১) 

এ যুক্তি ছুটি বৈধ ( কেননা, এ আঁকাঁবের কোনো যুক্তি এমন হতে পাঁবে না যে এর হেতুবাকা সত্য 

কিন্তু সিদ্ধান্ত মিথ্যা )। মানে, এখানে (১) থেকে বৈধভাবে (২) নিষাশন কবা যাঁষ, আবাঁর (২) থেকেও 

(১) বৈধভাবে নিষ্কাশন কব যায । স্ুতবাঁং (১) ও (২) সমার্থক বাঁকা । বিজ্ত নিষ্মোক্ত বাঁকা ঢটি 

লক্ষ কর। 

(1) কহ্খ এবং খস্গ 

(2) ক-গ 

এ বাক্য ছুটি সমার্থক নয, কেননা (1) থেকে (2) বৈধভাবে নিষ্কাশন কব যাঁয ঠিক ; কিন্ত (2) থেকে 

(1) বৈধভাবে নিষ্কাশন কবা যাঁ না। 

অনুশীলনী 
৩. নিয়োক্ত বাঁক্যগুলির সম্বন্ধ নির্ঘ কব £ 

01715 101011950101615 216 3০161701509, 

[0 80161761519 216 101110950101161, 

90116 90191161509 816 1)171109901011915, 

£৯]] 50101001515 210 1701 011110901011615. 

8. 0816 119 1981921 01010951653 ০1 11০ (01105/11)6 : 

006 6 50114 60৫169 816 0951915. 

৫. 0 ০1৫ ৪ 10610181 6%01656 6116 16196010105 06/961 (116 00110/11 

81206109115 ০01 0001 90621619 ? 

(1) “411 0510015 ০৪1 ৫০ 5০ 856 & ৫6৫১৮ (2) “1০, 170 911 0:816018”, 

(3) “50156 ৮010৮, (4) “0, 001 6৬০0 (1810915%, 

(০8100011086 01016:810 09681101 1১81001 



$ 
অনপেক্ষ বাক্য £ যুক্তিবিজ্ঞানসম্মত “অনুবাদ' 

১. ভূমিকা 
অনপেক্ষ বাঁক্াকে কি করে যুক্তিবিজ্ঞানসম্মত, প্রথিত বা আদর্শ, আকারে রূপান্তরিত কর! 

যায়__এ অধ্যায়ে তা আলোচনা করা হবে। কোনো অনপেক্ষ বাক্যের ওপর কোনো! যুক্তিবৈজ্ঞানিক 

প্রক্রিয়া প্রয়োগ করতে হলে প্রথমেই বাঁকাটির গুণ পরিমাণ নির্ণয় করে নেবার দরকাঁর-_ অর্থাৎ বাক্যটি 

4) চি, ] কি ০0, তা ঠিক করে নিতে হবে। তারপর বাঁক]টিকে উপযুক্ত আকারে ব্যক্ত করতে 

হবে। কোনো বাক্যের গুণ-পরিমাণ জানা থাকলে একে যথোচিত আকারে ব্যক্ত কর! কঠিন নয়। 
কেননা 4১ 8, [১ 0-এর যুক্তিবিজ্ঞানসম্মত আকার আমাদের জানা আছে। আকারগুলি আবার 

দেখানে। হল। 

/& 2 4৯11,5555, 816 [১ ১01006.,..., ৪16-_- 

7: ০... 21০ 0: ১০16...... 216 1101 

অনপেক্ষ বাক্যের গুণ-পরিমাণ নির্ণয় ও আদর্শ আকারে রূপান্তর খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এ রকম 
রূপান্তর বা “অনুবাদ” অগ্ভুশীলন করবে । কোনে বাক্য 4১ 8১ [, কি 0, তা ঠিক করবার কয়েকটি 

নিয়ম নিচে দেওয়া হল। 

২. অনপেক্ষ বাক্যের আদর্শ আকার 

আমর। জানি 

মানক__উদ্দেশ্য-_সংযোৌজক- _বিধেয় 
_ এটাই অনপেক্ষ বাক্যের আদর্শ আকার । তবে ব্যক্তিবিষয়ক বাক্যের আদর্শ আকারে শেষের তিন 
অংশ থাকে, প্রথম অংশটি থাকে না।* 

২১ অংযোজক 

সংযোজক হবে: 

15, (907) 29১ 15 10019 (810 106), ৪16 1)0%, হয়, নয় 

এদের কোন একটি। এ ছাড়া অন্ত কোনে শব ব| শবসমন্তরি সংযোজক বলে গণ্য নয়। যেবাক্যে 

সংযোজক নেই তাতে নংযোজক যুক্ত করে যুক্তিবিজ্ঞানসন্মত আকারে রূপাস্তরিত করতে হবে। এ 

* ব্যন্তীবধরক বাকাকে একবান্তক শ্রেণীবিষয়ক বাক্য বলে গণ্য করা হর। পঃ ১9 দুক্তবয 



48 নব্য যুক্তিবিজ্ঞান 

রকম ক্ষেত্রে প্রদত্ত বাকের উদ্দেশ্থের পরে এবং মূল ক্রিয়াপদের পূর্বে 
19 £& (11106 ড/1)101) 816 (1)11765 11101) 

19 &, 70917501) ড/110 816 7091501)59 9/1)0 

ইত্যাদি ষোগ করে সহজেই ঈপ্লিত সংযোজক পাওয়া যাঁয়। 
উদাহরণ 

৬100০ 16805 (০0 18101011655 

75৬11100675 ৪ 01175 10101) 15805 (0 108101011)559 

[72771118119 1019905 00176917011 

78101118119 15 &, 11)1105 11101) 019605 09010661711) 

২.২ উদ্দেশ্য 

সাধারণ ভাষায় উদ্দেশ্য সব সময় বাঁক্যের প্রথম দিকে থাকে না। অনেক সময় বাক্যের 
মাঝখানে বা সবশেষেও থাকে । প্রদত্ত বাক্যের অথ বুঝে নিয়ে উদ্দেশ্ঠটি উদ্ধার করতে হয়। 

উদাহরণ 
[১106 ০৬০1০ 1721) 10105 092 

ল5[%619 719) 11015 116 ৫০2" 

_ /$]] 1791) 072 [09150189 ৬/110 11010 1166 0621 (4৯) 

[01768591165 0116 1950 1118 /9219 9, 0101) 

116 11680 11121 /6215 010৮1) 1169 0111989% 

-4৯]] 1168.05 (109 ৮621 010%110 776 1)6805 [108 116 0110685% (4৯) 

অনেক সময উদ্দেশ্ঠকে ছু ভাগে ভেঙ্গে তাব এক অংশ বাক্যে প্রথম দিকে আর অন্য অংশাটকে 

( যাঁকে 61181601061) 01 011০ 50৮]90 বল! হয় তাকে )বাক্যেব শেষেব দিকে ব্যবহার কবা হয়। 

এ দু অংশ একত্র করে সমগ্র উদ্বেশাটি উদ্ধার কবতে হবে। 

উদাহরণ 

4৯11 19 ৮161] (0178 61005 ৮611 

--/৯]] 01121 6105 ৮161] 15 ৮/০11 

4৯1] 0110595 012 000 ৬911 276 01110650190 815 ৮1511 (4৯) 

[1765 10601: [0810010৬170 1786 ৫016 005 015 

_[01)69 5/1)0 17850 ৫0106 (186 10106 17661 [9810010 

০ 1061) 50110 119৬6 ৫0119 (176 ৮/10108 76 1161) 51100 1081001) (8) 

৩ 16509 2 80815 9170 106৬০116512 10170 

7176 11910656161 2 ৮0100 09509 2 90819 

74৯11 06159105 ছা)০ 155৩1 61 ০00 2/6 105150109 110 1656 %% 9০818 (/৯) 
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২.৩ বিধেয় 
যুক্তিবিজ্ঞানসম্মত আকারের বাঁক্যের বিধেয় হবে কোনো! বিশেষ্য শব । যদি দেখ, কোনে। 

বাক্যের বিধেয়টি বিশেষণ তাহলে, দরকাঁর মত, বিশেষণটির সঙ্গে 4017885” বা 4615905” যোগ করে, 

বিশেষ্তে বূপাস্তরিত করবে। 

উদ্দাহরণ 

4৯1] 1001), 216 170112174৯1] 1061) 816 1000169,19 

[18 15 11769111001765 118. 15 21 11066111091 1091501) 

সাধারণ ভাষায় অনেক সময় বিধেয়টিকে উদ্দেশ্ঠের সঙ্গে জুড়ে দেওয়। হয়-_জুড়ে দেওয়! হয়, উদ্দেশ্টের 

বিশেষণ হিসাবে বা উদ্দেশ্যের সঙ্গে “0780৮, “11101” প্রভৃতি যুক্ত করে । এ রকম ক্ষেত্রে বিধয়টিকে 

উদ্দেশ্টের 911810706501 বলে ভুল হওয়ার সম্ভাবন! | 
11610 819... 

আকারের বাক্যে সাধারণত এ রকম করা হয়। বল! বাহুল্য, এ রকম ক্ষেত্রে উদ্দেশ্ট ও বিধেয়কে 

পৃথক করে নিতে হবে। 

[17616 216 77116 51510121009 

_5190105 616101191)69 210 51109 (1111169 

[1016 216 10 7০0%717 50012155 

_ল ০ 50002165 819 10811)0 (1)11769 

এবার 

111616 216 1)0,,,১, ৮/1)1০]) 216 1006 

আকারের বাক্য নেওয়া যাক। এআঁকারের বাক্যকে কিভাবে আদর্শ আকারে রূপান্তরিত করতে 

হবে তা নিচের উদাহরণগুলি দেখলে বুঝতে পারবে । 
[11916 215 170 ০01175 9111101) 210 170% 11906 01 1)60915 

ল্ব০ ০0105 816 (10055 %%1)101) 91০ 1000 10806 ০01 11610215 (2) 

এ বাক্যের বক্তব্য হল 

4৯11 ০0119 216 11011)55 [79.06 01 1061915 

মনে রাখবে 

11615 21:65 5 1)101) 216 77 :901206 2 ৪18 0) 

1195 815 ০ 17101) 215 206 775 90119 2 218 1806 01 

0515 216 100 9% ৮1310) 216 10007 ০ % 216 10010-)/- 4৯1 % 816 9 

৩. বাক্যের গু৭ 

চতুর্বর্গ পরিকল্পনায় 
15, (8170), ৪৫৩, হয় 

(২য় ভাগ)” 
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এ ছাড়া অন্ত কোনে! ভাববাচক চিহ্ন ক্বীকার কর! হয় না। আর 

15 7901 (81) 1701), 216 1701, নয় 

এ ছাড়া অন্ত কোনো অভাববাচক চিহ্ন স্বীকার করা হয় না। এ কথাটা পুরোপুরি ঠিক নয়। ঘ্র-এর 
বেলায় অভাববাচক চিহ্ন হল “ট্ব০”। -এর মানক “ট্বি০-এর মধ্যে এর গুণের চিহ্ন “0০1” 

নিহিত থাকে । 

কিন্তু ষে বাক্য যুক্তিবিজ্ঞানসম্মত আকারে ব্যক্ত হয নি তীকে যুক্তিবিজ্ঞানসম্মত আকারে আনতে 

হলে কখনও সুবিধামত ভাববাচক আকারেও, আবার অভাববাচক আকারেও, আনা যাঁয় (পূর্ববর্তী 

বিভাগের সর্বশেষ ছন্ত্র দেখ )। কিন্ত যে বাক্য যুক্িবিজ্ঞানসম্মত আকারে ব্যক্ত হয়েছে তার গুণ নির্ভর 

করে বাক্যটির আকারের ওপর, অর্থের ওপর নয় । যথা, নিয়োক্ত বাক্য ছুটির অর্থ এক, কিন্তু প্রথমটি 

ভাববাচক, ছিতীয়টি অভাববাঁচক। 
90176 110/615 276 1)017-10595 (]) 

90176 110/615 27৫ 7104 10565 (0) 

কোনো! বাক্যকে আদর্শ আকাবে ব্ূপান্তবিত কবাঁব সময় মনে বাঁথবে, দুটি অভাঁববাঁচক চিহ্ন একত্রে 

একটি ভাববাচক চিহ্র কাজ করে , মানে 
1101 1,017-13- 7 

যথা) 1901 1901)-100191--1001621) অমর নয় মর | 

এখন, 

[6৬১ 18101, 961001)১ 9০81০61% 

এগুলি অভীববাঁচক চিহ্ন। কাজেই এদের কোনোটি যদি কোনে! বাক্যে থাকে তাহলে বাক্যটি 
অভাববাচক বলে গণ্য । আর এ চিহ্ুগুলিব কোঁনোটিব সঙ্গে যদি অন্ত আরও একটি অভাববাচক চিন্ন 

থাকে তাহলে বাক্যটি ভাববাচক বলে গণ্য । য্থ| 
6৬1 1061 216 [01)1109501)1)915---অভাববাচক 

[6৮ 1061) 216 1101 1900981915--ভাববাচক । 

/£% আর 47 কিন্তু এক নয় , £8% অভাববাঁচক, কিন্তু ৫ 1%% ভাঁববাচক। আবার 4& /৮- 

এর মত “0% ৪ ঠি”-ও ভাঁববাঁচক চিহ্ন , “৪ 6” মানে কেবল কয়েকটি, মুষ্টিমেয় ; 40০0 ৪ ০৬” 

মানে কয়েকটি মাত্র নয়, অনেক। কাজেই 

4৯ (6৮/.,,215 101" 

আর 

0% ৪& ি৬া...216--৮ 

-_-এদের মধ্যে অনেক পার্থক্য । নিচের দৃষ্টান্তগুলি লক্ষ কর। 
/৯ ভিআ [061 219 90151810155 -ভাঁববাঁচক 

4৯ ভিড 17061) 816 1000 0০০৫$--অভাববাচক 

০ ৪ চিপস 15910 ৪19 12৮০/০7৮--ভাববাঁচক। 



অনপেক্ষ বাক্য : যুক্তিবিজ্ঞানসম্মত “অনুবাদ 51 

আলোচ্য চিহ্ুগুলি আংশিক পরিমাণ বোঝায়। কাজেই এপব চিহ্ন ষে বাক্যে থাকে সে বাক্য হয়? 

নয়ত 9 বাক্য। মনে রাখবে 

[7০৬ % 216 0 90106 2 ৪16 1501 % (0) 

[79%/ 2 819 10010590176 2 216 7 (1) 

4৯ ভিজা 2:216 -901006 28৫6) (1) 

0৪ চি 2 816 72 90106 % 216 0) (1) 

£& চি 2819 1701 )- 90006 % ৪19 19017 (0) 

8. বাক্যের পরিমাণ £ মানক 

চতুর্বর্গ পরিকল্পনায় ১11, ০, 90179 ছাঁড়া অন্য কোনো মানক শ্বীকার করা হয় না। এখন, 

আদর্শ আকারের বাঁক্যে মানক থাঁকবে বাক্যের আদিতে। কিন্তু সাধারণ ভাষায় মানক সব সময় 

বাক্যের আদিতে থাঁকে না, কখনও কখনও থাকে বাক্যের মাঝখানে । এ রকম ক্ষেত্রে মানকটিকে 
যথাস্থানে নিয়ে আসতে হবে । 

উদাহরণ 

£& [01010 0100০১1610105 216 0106 200 ৪11 210919119 

-5 4৯11 ৪ [)11011 [01000910101)9 816 210219110 

৪.১ জাঁবিক বাক্যের চিহ্ন 
(0) 0 0179, 1৭০0179, ০১০4৬, 07110, 16৬০1, 09 180 116815 

_-এ চিহৃগুলি, বা এদের একীার্থক চিহ্ন, যে বাঁকে থাকে তা & বলে গণ্য । যথা £ 
010৬9 1০ 116591 %11106- 0 0:09 216 ড/17109 0011065 (6) 

(1) 12901), 12৬০195 12৬61961)1106, 12৬21 006» 410, 40 0106, 4১15/255, 

ড116109৬61, ৬/1)616501, ৬102৬61, 11010159115, 1060995921119 

_-এ চিহৃগুলি, বা এদের একার্থক চিহৃ, যদি কোনো ভাঁববাঁচক বাক্যে থাকে তাহলে বাক্যটি 4 

বলে গণ্য । 

৪২ আংশিক বাক্যের চিত 
(৪) 411, 55919, 17901), 17%65099, 10551901105 

প্রভৃতি) অর্থাৎ উপরের (1)-এর অন্তর্গত চিহুগুলি, যদি কোনো অভাববাচক বাক্যে থাকে তাহলে সে 

বাক্য (£& নয় ) 09 বলে গণ্য ।* যথা, 

4৯1] 105/515 216 1001 190 

_901799 10%/6:9 216 01 16৫ 0111795 (০0) 

এ নিয়মটি বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার । ছাত্রছাত্রীরা সাধারণত এরূপ বাক্যকে £& বলে তুল করে । 

* তবে ০৪ গু 2 8৩ 2» ২০ 26:59 
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লক্ষণীয় যে 

4৯11 10৬161৪8216 1701 15) আর 

০ 105/615 216 16 

"এর বক্তব্য ভিন্ন ভিন্ন 4১11 10৮/675 216 101 16৫- ০% ৪11 110615 ৪1 £9৫ মানে “সব ফুলই 

লাল'-_এ কথ! সত্য নয়, অন্তত একটি ফুল লাল নয। তার মানে £ 50106 6105/678 216 10% 160 

(01189 )। মনে রাখবে 

4৯11 2219 10010) 
[7৬61 2 15 1101 0) ] 90106 2 816 1001 (০) 
2216 10001 21585 )) 

ইত্যাদি 
আরও মনে রাখা দরকাব 

1101 2)67) 2:19 07 901779 % 819 0096) (0) 

1101 271) 219 725 ০ 2 2:60 (8) 

(০) 7121)5, 99৮০191, ৯ 06১ 9017)6611069, ০9105 66100018115, 0918119 

-এ চিহ্নগুলি, বা এদেখ একার্থক চিহ্ছ, যে ভাববাঁচক বাক্যে থাকে তা 1 বলে, আব যে অভাব- 

বাচক বাক থাকে তা 9 বলে, গণ্য । যথা; 

[২5211505216 501061811% €111)11101915 

_90116 199119(5 210 91001)11101515 (1) 

(০) 0109, 7৬/0১2110150১ 177051 

__এ পরিমাণ চিহ্ুগুলির পার্থক্য গতানুগতিক যুক্তিবিজ্ঞানে অগ্রাহ কব! হয়। যে বাক্যে এ 

জাতীয় পরিমীণ চিহ্ন থাকে সেগুলিকে আদর্শ আকাবে রূপাস্তবিত করতে হলে, মানক হিসাবে কেবল 

9০16৮ ব্যবহার করা হয়। 

উদাহরণ 

(00156 11612] 15 1101 50110 -1901006 1166819 216 1101 50110 

71056 1191918 821:9 50110 90106 1)66215 216 90110 

এ মানকগুলির পার্থক্য অগ্রাহহ করলেও গতানুগতিক যুক্তিবিজ্ঞানে কোনো ক্ষতি হয় না। 

কেননা এতে যে জাতীয় যুক্তি আলোচিত তার বৈধতার দিক থেকে এদের পার্থক্য অগ্রাহ্ করা চলে। * 

* গতান্গতিক-বুন্তিবিজ্ঞানের,আলোচ্য-নয়-এমন যান্তি আছে যার বৈধতা নির্ভর করে উত্ত মানকগ্যালির 

পার্থকোর ওপর। উদাহরণ 
30259 08101060808 ৪16 1001015 18098093, 81:0৪ [70019778 6৩ 100০0৫12990, 

80006 08100605509 85 73910691998, 10086 110006109 816 9870618 $ 

"80005 13590691998 575 28019 180:66665, ০০০: 801006 181799৭৪81৩ 19001: 20679, 

--এ হান্তি অবৈধ । -_-এ বৃদ্ধি বৈধ। 
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৪.৩ ব্যতিরেকী বাক্য ( 8:০18515 চ৮:000916007 ) 

01015--, [016 0165 -__৪10106-- 

-__এ চিহ্নগুলি, বা এদের একার্থক চিহ্ন, যে বাঁক্যে থাকে তাকে ব্যতিরেকী বাক্য বলে। কেননা এ 

জাতীয় বাক্যের বক্তব্য হল এরূপ £ 

এমন না হলে তেমন নয় ।* 

য্থা, 0015 17010915216 10610 

এ বাক্যের বক্তব্য এই নয় যেঃ সব মরণশ'লরা মানুষ; এ বাক্যের বক্তব্য হল 

কোনে! কিছু মরণশীল ন। হলে তা মানুষ(ও) নয়। 

তাহলে এ বাক্যকে এভাবে যুক্তিবিজ্ঞানসম্মত আঁকারে রূপান্তরিত করা যাঁয় £ 

[0 1)017-17)011815 816 17791) (8) 

সেরকম 

01019 29008165 ড/11| ১০ 20100118154 

এ বাঁক্যের বক্তব্য এই নয় যেঃ সকল ন্নাতক প্রার্থীকেই নিযুক্ত কর! হবে; এ বাক্যের বক্তব্য হল 

যে প্রার্থী স্াতক নয় তাঁকে নিষুক্ত কর] হবে না। 

তাহলে এ বাক্যটিকে এভাবে আদর্শ আকারে রূপান্তরিত কৰা যায় £ 
০ 100917-279,002065 %/111 0০ 21009100060 

০ 1017-090012665 216 109150109 5/1)0 111 ০০ 800010690 (08) 

ওপরের উদাহরণগুলি লক্ষ করলে বোঝা যাঁয় 

00101 ০ 216 £- ০ 10010-১ 216 £ 

কিন্তু ব্যতিরেকী বাক্যকে আরও অনেক সহজে অন্থয়ী আকারে, & বাক্যের আকারে, ব্যক্ত করা যায়। 

যায়, নিয়োক্ত স্তর অন্ুসারে** 

* আর অন্বয়শ বাক্যের বন্তব্য হল'ঃ এমন হলে তেমন হয়। বলা বাহুল্য 4, দ. আকারের বাকা অগ্বয়ী 
বাকা । যথা “41] 20910 2:59 7009:৮918+-এর বন্তব্য 2 কোন ণকছ: মান্দয হলে তা মরণশশল, *ণঘ০ 0819৪ 

89 887)85”-এর বন্তব্য $ কোনো কিছু 'তিমি হলে তা অ-মৎসা। কিন্তু “0915 আকারের বাক্যে ব্যাতিরেকী 

উন্ত করা হয়। 
আবার, 0015 ১ ৪:9৪ ৮ আকারের বাক্যে, বলা হয় $ 5-হওয়া ৮-হওয়ার আবাশাক শর্ত, “0215 2০:55 

879 797%-এর বন্তব্য মরণশশল-হওয়া মনূষ-হওয়ার আবগ্যিক শর্ত । 'কিচ্তু 4, ছ; বাকো পর্যাপ্ত শর্তের কথা 

বলা হয়। যথা “11 0090, 9:59 0১০:৮৪1৪*-এর বন্তব্য মানুয-হওয়া মরণশশল-হওয়ায় পর্যাপ্ত শত) 1২০ 

06198 7৪ 881:98+এর বন্তব্য £ 'তাম-হওয়া অ-মৎস হওয়ার পর্যাপ্ত শর্ত। পর্বাপ্ত ও আবাঁশাক শর্তের 

পার্থক্য আলোচিত হয়েছে প্রথম ভাগে অধ্যায় ৬ পৃঃ ৪2 এতে.। 

** যায়, এজন্য £ 0015 ও €:০ 2৮২০70077০3 19 9০৮০ ০:85 00175 741] 2:99 3। ব 

সমীকরণ দি যে খাটে তা বুঝতে পারবে অধ্যায় ৪ পড়লে । 
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0015 5 ৪৩ ৮ 
0106 005 816 2 লল /৯1] 49816 5 

9. 81006 216 42 

আমরা এ স্থত্র অন্ুসারেই ব্যতিরেকী বাক্যকে যুক্তিবিজ্ঞানমম্মত আকাঁবে ব্ূপান্তবিত কবব। মনে 

রাখবে, ব্যতিরেকী বাক্যে এ রূপ দিতে হলে 

প্রদত্ত বাক্যের উদ্দেস্ট বিধেষ পালটা পালটি করে 

4 বাক্যের আকার দিতে হবে। 

উদাহরণ 
01019 09 ৬110009 216 1181) 

4৯111781005 106150105 216 ৮11600095 106150105 (4১) 

1৮11) 210106 11011165- 

4৯11 0911785 (190 151011)6 819 10001) (4) 

0106 001 016 018৮6 06561/95 (116 91- 

£৯1] 10791 110 06501৬90116 0911 212 018৬০ 1001) (4৯) 

8.৪ অনিদ্দিষ্ট'মান) বাক্য-_15069167,866 79:07)09170] 

ষে অনপেক্ষ বাক্যে মানক থাকে না ( অথচ বাক্যটি ব্যক্তিবিষষক নষ ) তাঁকে বলে অনির্দিষ্ট বা 

অনির্দিষ্টমান বাক্য । যথা, 
চ২6৮০1101)91165 216 16001117615 

5185 ০০106 01) "10169 

এ রকম কোনে বাক্য যে-বিষয সংক্রান্ত সে বিষষে জ্ঞান থাকলে বোবা যাঁষ, বাঁকটি সাধিক ন। 

আংশিক । সম্ভবত অধিকাংশ অনিরদিষ্টমান বাক্যকে সাধিক বাক্য হিসাবেই উত্থাপন কবা হয। তবে 
কোনো ক্ষেত্রে সংশয় হলে, এরূপ বাক্যকে আংশিক বাক্য বলে গণ্য কবা উচিত। 

উদাহরণ 

[7185 001006 7011) [011069 

_- ৯০106 185 ০0106 " 

- 90105 09 216 (1)11)59 10101) ০0176 

00170170615 216 91019০% (0 006 19%/ 01 81810811017 

_ /৯1] 00120107615 276 (11179 ৮41)101) ৪16 9001601 

8.৫ দ্ব্যর্থক পরিমাপচিন্ 
£৯১ 4৯005 2106 

_এগুলিও পরিমাণের চিহ্নছ। “179 হল সাধিক বাঁক্যের চিহ্-_ব্যক্তিবিষয়ক বা শ্রেণীবিষয়ক সাঁধিক 

বাক্যের চিন্ক। 
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উদাহরণ 

710 %/1)916 19 ৪1719101091 75 411 18165... (*) 

1116 ঠ19% 010161 1711015091 01 39058] 9123 ৪. 7405111) 

0116 0196: 13911081 15 & [991501৮1110 ৬445... (ব্যক্তিবিষয়ক 4) 

14১ 4” কখনও কখনও সাধিক বাক্যের, কখনও কখনও আংশিক বাক্যের, পরিমাণ-চিহ্ 

হিসাবে ব্যবস্বত হয় । এ চিহৃগুলি “£১11৮-এর, নীকি “9০109৮-এর, একার্থক হিসাবে প্রয়োগ করা 

হয়েছে প্রসঙ্গ থেকে তা বুঝতে হবে। 
উদ্দাহরণ 

£& ড117915 15 ৫, [08101012]- 4৯1] %/119165. . (4) 

/ 1091৩ ৮125 ০8018110- 901006 18169 ৪16 (171115-- 4) 

£&10 97271011059 %12$ %1961190- 90106 92210110965 219-. ($) 

৪.৬ জাঁধিক বাঁক ও “101০1” আকারের বাক্য 

“17-0০0--” আকারের বাঁকা মাত্রই প্রীকল্পিক বাক্য নয়। অনেক অনপেক্ষ (সাধিক ) 
বাক্য [7036৮ আকারে ব্যক্ত হয়। কিন্তু, বল! বাহুল্য, এ আকারটি অনপেক্ষ বাক্যের (সাধিক 

£৯) 8-এর ) যথাঁথথ আকার নয়। কাজেই এ রকম বাক্যকে &১ ৪-এর আদর্শ আকারে রূপাস্তরিত 
করার দরকার। 

উদাহরণ 

[0109 19 2 17191) 11161) 0106 19 11001214৯11 10617 216 17)011215 (4) 

9, 001176 15 908106 01861 115 106 01162) 

_ 0 502106 (1)17725 216 01768, (11089 (8 

11817201011 15 190 01791) 16 19 10709191019 

_24৯]1 269 109010179 216 [90951091005 18961015 (4৯) 

ওপরের উদ্দাহরণের 417 00০0” আকারের বাঁক্যগুলি প্রকিল্লিক নয়, অনপেক্ষ (সাবিক ) বাকা ।* 

এ বাক্যগুলি কেন প্রাকল্পিক বলে গণ্য নয়, তা বুঝে নাও। প্রাকল্পিক বাকা হল যৌগিক বাক্াযা। এর 

অন্তর্গত বাক্যগুলি, “]£_0790--”-দিয়ে-যোৌজিত বাঁক্যগুলি, 0:০90০518090. | এবং 10100516101) 

হল এমন বাক্য যা সত্য বা মিথ্যা, যা সত্য বা মিথ্যা বলে গণ্য হতে পারে । কিন্তু উপরোক্ত “17 

0767--” আকারের বাঁক্যে যোঁজিত অংশগুলি 10:9091610 নয় । যথা 
[0106 15 2 112) 01791) 0109 19 1701181 

- এ বাক্যের অন্তর্গত 

0106 13 & 111870, 0176 19 171011%] 

* এ আকারের সার্ক ( অনপেক্ষ ) বাকাকে বলে সামান/ীকৃত সাপেক্ষ ( 06067511550 00001819061) । 

যথা, এ বিভাগের উদাহরণগলর প্রত্যেক জোড়ের প্রথম বাক্যটি সামান্যীকৃতি সাপেক্ষ । 
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এ বাক্যাংশগুলি 0:01১0511107 ( বচন ) নয; কেননা এরকম বাক্যাংশ সম্পর্কে সত্যতা মিথ্যাত্বের কথ 

ওঠে না। এগুলি পূর্ণাঙ্গ বাক্য বা বচন নয। কিন্তু প্রাকল্লিক বাক্যের 416-0)৩7--%-দিষে-যোজিত 
অংশগুলি বচন। যথা £ 

[1 7১৪0] 19 ৪ 10191) (1161 7১811] 19 1770171021 

6 0010 19 509109 ()61) 60910 19 1)01 017698]) 

এ সব বাক্যে যোজিত অংশগুলি প্রত্যেকটি, যেমন “78001 152. 171910”, “৪০010 19 5০21:০6” ইত্যাদি, 

7:0108161018 ১ স্থুতবাঁং উক্ত বাক্যগুলি প্রাকল্পিক । বলা বাহুল্য, যে বাক্যের “17--0061৮--দিষে- 

যোজিত অংশগুলি ব্যক্তিবিষষক বাক্য ( বচন ) সে বাক্য অবশ্ঠই প্রাকল্পিক। 
দেখা গেল যে, অনেক ক্ষেত্রে 417 01761)” হল “%11611901 

%/11016%7+-এব মত সাধিক বাক্যেব চিহ্ন । 

উদাহরণ : 

ড/1)616$61 (10616 15 9100109 11616 19 1016 

[6 ৪ (1)1106 19 51001051015 001 | -:4১1] 50101 0101069 216 161 (4৯) 

।110105৬01 &, (1)1106 19 51101, 10 15 9019 

৪.৭ যেবাক্যের উদ্দেস্ট সমষ্টিবীচক 

কোনো বাক্যের উদ্দেশ্ঠ যদি সমষ্টিবাচক অর্থে (০০119067915 ) ব্যবহৃত হয় এবং উদ্দশ্ঠাটি 

যদি নির্দিষ্ট কোনে। সম্ম বোঝায়, তাহলে বাক্যটি ব্যক্তিবিষষক, সতবাং সাধিক। আবাব, উদ্দেশ্টাটি 

যদি এক জাতীষ যে কোনো! সমষ্টি বৌঝাঁষ তাহলেও বাক্যটি সাধিক বলে গণ্য। কিন্তু উদ্দেশ্টাটি যদি 
একটি বা কয়েকটি সমান্ট বোঝায তাহলে বাক্যটি আংশিক বাক্য । 

উদাহরণ 
০ 211 06 90115 01 0176 01019051010) 1৬]. 1১. ১5 1216 2016 (0 10198 016 0০৮1, 

€০ ৬10)09৬ 0116 3111 

এ বাক্যটি দেখতে “টব ৪11 01196 5111665 15 ৪০1৮-এর মত ০0 বাক্য মনে হলেও) আসলে এটি 

ব্যক্তিবিষয়ক অভাববাঁচক বাক্য, 8 বাক্য । এখানে “620 ৮” কথাটি সমষ্টিবাচক অর্থে ব্যবন্ত 

হয়েছে, বল! হয়েছে প্রচেষ্টা কর! হযেছে সমবেতভাবে। কাজেই এ বাকোর যুক্তিবিজ্ঞানসম্মত আকার 

হবে একপ £ 

[71161777012 ০ 076 60115 19 1001 & 01)1716 5/1)101) 25 2৮16 1০ (ব্যক্তিবিষষক 72) 

£& ভিজা 01610 ০0101701 01106 068০6 60 (176 ০110 

স্ব0০ £7০0805 ০01051516 012 চি 1001 216 (01065 আ1)101... (9) 

£৯ ভিভা 1068591)05 50006590011 ৫6651)060 (15 018051 

_ 90706 577211 627%25 01 058591065 216 (111085 ড71201,., (0) 
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/৯১ ভিছ/ ৫0109 01 1811) 816 1101 01 1018011) 901)580001706 

_ ০ ০0116010189 ০1৪, (9%/ ৫1005 01 1911) 91 

(11069 ০1 17001) 0010560091806 (2) 

৫. উভয়ক্র শব্দের প্রয়োগ 

সাধারণ ভাষায় অনেক বাক্যের গঠন এমন যে, এদের সহজে 4, 7, [, 0 আকারে আন যায় 
না। এ রকম বাক্যের বেলায় “212০৪”, 481068”-কে উদ্দেশ্য হিসাবে ব্যবহার করে, বা উদ্দেশ্ট বিধেয় 

এদের উভয়ের সঙ্গে 
[)19,989) (11765, 02965 

যুক্ত করে, এদের যুক্তিবিজ্ঞানসম্মত আকারে রূপান্তরিত কর! যায়। এরকম ক্ষেত্রে এ রকম কোনে 

শব্ব-বাক্যের উদ্দেশ্ঠ বিধেয় উভয়ের সঙ্গে সমভাবে যুক্ত হয়। এজন্য এদের উভয়-সহচারী বা উভয়ক্স 

শব্দ বলে চিহ্নিত করা যায়। 

উদ্দাহরণ 
009 10001 81%/259 ০ 109০ $/10) 5০৪ 

_: 4১1] (10055 216 01065 ৮/1)51) ০ 1785 0116 190০1 57101) 9০৪ (4১) 

97010) 21/89 1119 2 011119105 

4৯1] 00065 ৬191) 91211) 01855 216 (11065 11161) 

9117161) 11175 2 011112109 (4) 

01095 19995 ৪, 5816 চ/1)61)6%61 116 15 1816 

-&৯১]] 92565 11) 11101) 01065 19 1209 2/6 09399... 

54১1] 02569 0£%, “90186 08565 ০1%-এর গুরুত্ব বিশেষভাবে লক্ষণীয় । 

9012)6111765 ড/1)01) 11191) 7010109599১ 3০09. ৫1509565 

_ 90179698899 01 17)2,0+9 10101009591 816 98565 01 0945 41900591 (1) 

4৯501001011) 11106 5295 10119 

74৯11 98568 01 61%11070 0109 501601] 11 (11779 216 98565 ০01 59%1185 

1176 501001)69 (4৯) 

সাধারণভাবে উক্তরূপে বপান্তর না৷ করাই বাঞ্নীয়। তবে যদি অন্যান্য পদ্ধতি প্রয়োগ করে 

কোনে! বাক্যকে যুক্তিবিজ্ঞানসম্মত আকারে রূপান্তর করতে না পার, কেবল তাহলে আলোচ্য পদ্ধতি 

প্রয়োগ করবে নতুবা নয়। 

৬. উনসাবিক বাক্য 
(5976156 7১070986101 ) 

৫) যেবাক্যে 
-__ছাঁড়। সব__, _ ব্যতীত সব, 
£1] 520০60৮১211 ০০৮১ 77810062629 

(২য় ভাগ )--৮ 
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প্রভৃতি চিহ্ন থাকে তীদের বলে উনসাঁধিক ( বা ন্যনীুত সাধিক ) বাক্য। এসব বাক্যে উদ্দেশ্ট-শ্রেণীর 
একটা নির্দিষ্ট অংশ বাঁদ দিয়ে বাকি অংশ সম্বন্ধে উক্তি কব! হয়। 

উদাহরণ 
4৯11 60৮ 61010195693 816 61191019 

/৯]]1 95:96] 01701)109/6963 816 61151019 

[71110109605 ৪1016 216 1001 61151015 

এগুলি উনসার্ধিক বাক্য। এ আকারেব বাক্য সবল অনপেক্ষ বাঁক্য নয়, সংযৌগিক বাক্য (প্রথম 
ভাগ, পৃঃ 31 দেখ )। কাজেই এদেব 4 ৪, [, 0 আকাবে রূপাস্তবিত কবা যায না। যথ!, উক্ত 

প্রত্যেকটি বাক্যের বক্তব্য হল 
£৯]] 10010-977)1095669 216 61161016 106790175 71% 

10 61119109665 816 611811916 761501)5 

(1) যেবাক্যে 

4৯110050211) /৯11 ০০12 0৬, ০ 00166 ৪11, 01019 50106 

প্রভৃতি থাকে সে বাঁক্যগুলিও প্রকৃতপক্ষে উনসাধিক- প্রচ্ছন্নভাবে উনসাধিক। কাজেই এবপ বাক্যও 

প্রকৃতপক্ষে সংষৌগিক বাক্য । 
উদাহরণ 

/৯11005 211 5/0091005 1016 10195918 

4৯1] 99 ৪ 09৬ 560061115 ৮1219 101959101 

০ 01106 21] 500061765 ড/9165 7016591)1 

€01019 50106 5001091)05 ৬1610 191950171 

এ বাক্যগুলি প্রচ্ছন্নভাবে উনসাধিক। এ প্রত্যেকটি বক্যেব বক্তব্য নিষ্নোক্ত সংযৌগিক বাঁক্যেব 

আকারে ব্যক্ত করা যায় ঃ 

90176 501091005 910 199150105 1110 ৬/91:9 1)1956107 2119 

৪01116 5101061705 816 1১00 106150109 ৬11)0 ৮1616 101956101. 

৭. কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য 
ওপরে যা বল হল তার থেকে বোঝ! যাঁবে যে 

71072 0415. 210 / ল ঞ&1] 706 5 

411 60 5 216 2. 11 00075 016 22712170919 216 ? 

৪ 5210716 2076 £১ 4১1] 22159 

:2/0712 272 7101 075. 4৯11 10010-51 219 22717 100 5' 816 £ 

বোঝা যাবে ষে 

07119 81৩ 47 1] 72159 

9171) 50776 এ 819 27590203919 8156 7 22 50109 19 915 006 ৮ 
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অনুশীলনী 

৬. [২০৫1০৪, 111915 1759695815১ 016 00110দ%1100 191010099161005 (০ 1051০91 

(0117) 2110 019591$ 11061) 10061 4১ 17১15 0. (00119) & 18561) 

(0) 219 ০০2 15 010 1110 017911. 

(11) 7০৬61 ৬411] 079 0590 9১০8. 

(111) 9115 016 01056 10610600 100110691, 

(1৬) ০০) 15 91%/255 0111 01 11079, 

(৬) 4৯6৬ 9005 215 96০1 07921770101) 116609110 

(৬1) 4১11 079 10005 10156111610, ০০010 1700 [0011 27011100195 

[01101009 02911)21 26511). 

৭. নিয়োক্ত বাক্যগুলিকে যুক্তিবিজ্ঞন্সম্মত আকারে রূপাস্তরিত কর ঃ 

(1) 0176 (18111910176 00০91 6162 00 075 09015 111910756195. 

(2) 0019 10171195001)919 ঠ00 01001001119 11) 2. 17906611116 11115. 

(3) 8৬০91 17711962109 15 1101 ৪1770909101 19170121706, 

(4) [76৬7 10761 210 11011021911 (0 0915619- 

(5) 4৯ 1654 7761) ৬111 1101 50106 (0 761710%6 01019 10196 (2016. 

(6) 90176 ৮/9115 ৫০ 1701 ৪. 1011901 07910, ( কঃ বিশ্ববিষ্ঠালয় প্রশ্থপঞ্জ) 

৮. 7২০৫0196016 01109%/11)6 1010100991610185 (9 10951091 (01105 2 (17200, & 1১19০০০)) 

(9) 16 13 1090 [01165 (০ 110011]). 

(০) ০৫ ০৮০৮ 6916 15 ০ 09 09112৮6. 

(০) ৬1151) 098958158১5 ৫0 (1)19+5 1 15 10610117790. 

(0) 76৬4 17761) 216 ৪0010911766 ৬11]. 00617796155. 

৯. 199126 (179 1091109/11)5 110100951610175 (০ 10921091 10177 (9:০০৮12£ ) 

(1) ০ (০ 10015 81] 01155 216 7015. 

(2) ০ 09০ 9৪6 19 10 09 1101501109150000. 

(3) ৬/1)616 908 569 2 ৮1119) 908. 569 & £290281. 

(4) 9010161611155 2] ০01: 6001109 911. 

(5) 4৯11 9:5 100 1005 0109 956] 9০. 

(6) 776 ৮7170 10721569 6৮০1৮০৫ 10191565 1109০৫. 

(7) 41091) 109৬ 90011 200 810115 250 05 ৪. 1119110+, 

(8) ১0900191 015801)6175 816 101 8151859 501110 15988010518, 

(9) “75 11226151015 2170 170179 8529 17085 116 (০ 0516 21001119109.” 
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[09101701116 1116 008119 210 0081001/ 07 016 00110%110 [010০- 

8101010$ 82170 65101011 01101] 1021091 (01105 : (106)1168) 

(৫) £& চিল 0156100019)60 1191 1190 1111019111780151160 50118, 

(9) 01৪ চি 01901000151190 1001) 1090 010019110000191)50 50109. 

(০) 1২০ 0010 9115 10 ০০ (10001650106 11111190017 800 80111. 

নিম্নোক্ত বাঁক্যগুলিকে '0101--81৩--” আকাবে ব্যক্ত কর 
/৯11 11010-801601565 216 1001)-01)1109301011015. 

ড/1)616 (11016 19 9101010 (11616 15 6. 

0 0176 1110 19 %1719101950 19 ৪ 900181191. 



$ 
অমাধ্যম যুক্তি 

১, অমাধ্যম ও মাধ্যম যুক্তি 

(1071771601869 810 1১7601806 [7716707706) 

গতানুগতিক যুক্তি বিজ্ঞানীর! ছু রকম অবরে|হ যুক্তির কথা বলেন ঃ অমাধ্যম যুক্তি ও মাধ্যম 

যুক্তি ।* 

যে যুক্তিতে একটি মাত্র অযৌগিক বাক্য থেকে, বা এ জাতীয় কোনে একটি বাঁক্যের সত্যতা 

মিথ্যাত্ব থেকে, একটি অযৌগিক বাক্য, বা এ জাতীয় কোনে। বাক্যের সত্যতা মিথ্যাত্ব, 

নিক্ষাশন করা৷ হয় তাঁকে বলে অমাধ্যম যুক্তি । 

অমাধ্যম যুক্তির উদাহরণ 

৬ ৮ 

কোনো তিমি নয় মাছ, সব বাঙ্গালী হয় ভারতীয়, 

কোনে। মাছ নয় তিমি । ..  কে|নে। বাঙ্গালী নয় অ-ভারতীয়। 

৩ 

“সব নেতা হয় দেশপ্রেমিক”- মিথ্যা, 

“কোনো কোনো নেতা নয় দেশপ্রেমিক”_ সত্য । 

কিন্তু লক্ষণীয় যে 

সব নেতা হয় মিথ্যাবাদী এবং নিত্যানন্দ হয় নেতা, 

নিত্যানন্দ হয় মিথ্যাবাদী 

সব নেতা হয় মিথ্যাবাদী, 

যদি নিত্যানন্দ নেতা হয় তাহলে নিত্যানন্দ মিথ্যাবাদী । 

_এগুলি অমাধ্যম যুক্তি নয়। কেননা, প্রথমটির হেতুবাক্য আর দ্বিতীয়টির সিদ্ধান্ত অযৌগিক বাক্য 

নয়, যৌগিক বাক্য। 

দেখা গেল, অমাধ্যম যুক্তিতে থাকে একটি মাত্র হেতুবাক্য । 
এখন ৃ 

যে যুক্তিতে অন্তত ছুটি হেত্বাক্য যুক্ত করে তবে দিদ্ধান্ত নিকাঁশন করা হয় তাকে বলে 
মাধ্যম যুক্তি । 

* গাতানৃগাঁতক যান্তবিজ্ঞানীরা ৭8£5:5০6+ কথাটি ব্যবহার করেন। এটা ঠিক, সাধারণ প্রয়োগ 

অনঃলারে 117:6:600৬ » তনুমানত ৪7160006176 শয্যা । 

কিন্তু আমরা বুল্তি কথাটি বাধহার করব, এমন কি ৭/77690০৩'-এর প্রতিশন্দ হিসাবেও । 
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মাধ্যম যুক্তির উদাহরণ 

] 1 

সব সাম্যবাদী হয বিপ্লবী, সব সাম্যবাদী হয সর্ষহাঁবাদরদী, 

সাধন হয় সাম্যবাদী , সব সর্বহীবাদবদ্দী হয বিপ্লবী, 

সাধন হয় বিপ্লবী | সব বিপ্লবী হয শ্রেণীসংগ্রামবাদী , 

' সব সাম্যবাদী হয় শ্রেণীসংগ্রামবাদী। 

ওপরে অমাধ্যম ও মাধ্যম যুক্তিব পার্থক্যেব কথা বলা হযেছে। বলা হযেছে, অমাধ্যম যুক্তিতে 

থাকে কেবল একটি হেতুবাক্য, আব মাধ্যম যুক্তিতে একাধিক। এ পার্থক্যেব চেষে নিম্নোক্ত 

পার্থক্যটি আরও বেশী গুরুত্বপূর্ণ । 
অমাধ্যম যুক্তিব হেতুবাক্যে যে যে পদ থকে* সে সে পদ বা তাদেব কোনোটিব বিদ্ধ 

পদণ, সিদ্ধান্তেও উপস্থিত থাকে, 

( উদাহবণ ১ ও ২ দেখ), আর 

মাধ্যম যুক্তিতে হেতুবাক্যেব অন্তত একটি পদ সিদ্ধান্তে অন্নুপস্থিত থাকবে, 

হেতবাক্যের সব পদ সিদ্ধান্তে উপস্থিত থাকতে পাবে না। যথা, উদাহবণ 1-তে হেতৃবাক্যের 

“সাম্যবাদী” পদটি সিদ্ধান্তে নেই, ]]-এতে হেতুবাঁক্যেব “সর্বহাবাদবদ”, “বিপ্লবী” এ পদগুলি সিদ্ধান্তে 

অন্থুপস্থিত। 
এবাব নিয়োক্ত যুক্তিটিব দিকে নজব দাঁও। 

ভোলানাথ হয পৌবকবদাঁতা, 

ভোলানাঁথ হয ভোটাব। 

_এ যুক্তিটিতে এবটি হেতুবাব্য আছে, ঠিক। বিস্ত এটি অমাধ্যম যুক্তি নয। কেননা, এব 

হেতুবাক্যের একটি পদ, “পৌরকবদাতা”, সিদ্ধান্ত অন্থুপস্থিত। বস্তত এ যুক্তিটিব একটি হেতুবাক্য 
উহ্ আছে। পূর্ণাঙ্গ যুক্তিটি হল ঃ 

সব পৌবকরদ1ত৷ হয ভোটাব, 

ভোঁলানাথ হয পৌরকবদাঁতা , 
ভোলানাথ হয তোটাব । 

বলা বাশ্ছল্য, এটি মাধ্যম যুক্তি। তাহলে কোনে যুক্তি মাধ্যম কি অমাধ্যম তা ঠিক করতে হলে, 

হেতুবাক্যের সংখ্যার দিকে নজর ন। দিয়ে-_ 

হেতুবাক্যের সব পদ, বা এদেব বিরুদ্ধ পদ, সিদ্ধান্তে আছে, কি নেই, ত৷ লক্ষ কববে। 

* বা হেত্বাক্যে যে অযোৌঁগক বাক্যের সত্যতা 'মধ্যাতেবর কথা বলা হয় সে অযষৌগক বাকো যেযে পদ 

থাকে.” পৃঃ 61» উদাহরণ ৩ দেখ) 

+ কোনো পদের পূর্বে '০০:" বা "অ+ য্ুন্ত করে পদ্দাটর বরুদ্ধ পথ পাওয়া যায় । যথা “শক্ষক",-এর 

বরজ্ধ হল “অ শিক্ষক, “:087৮-এয় বরহজ্ধ হল “0০0০70081৮1 পৃঃ 65 দ্রষ্টব্য 
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অনুশীলন" 

১২. নিম্নোক্ত যুক্তিগুলির কোন্গুলি মাধ্যম কোন্গুলি অমাধ্যম ? 

(1) 11519 (17916 19 5170109 17516 13 26 

11616 11610 19 016 110616 19 5170106. 

(2) 4৯11 1161) 216 17011819 .', 81] 1701)-1101) 219 10017-11101815, 

(3) [7019 2 0191, 001 119 19 2. 21800900, 

(4) [0 181105 2100 11 10 19110901761) 01066100104 15 ৬61 

১০:05 6108170 15 ৮০1. 

২. অমাধ্যম যুক্তির ভূমিকা ঃ 

পারপ্রক শ্রেণী, বিরুদ্ধ ও বিপরীত পদ 

এ অধ্যায়ে অমাধ্যম যুক্তি আলোচন। কর। হবে। অমাধ্যম যুক্তি নানান রকমের । এ বইতে আমবা 

কেবল চার রকমের অমধ্যিম যুক্তি আলোচন! করব £ 

(১) প্রতিব্তন (00%65101 ) 

(২) আবর্তন (00050151011) 

(৩) ব্যাবত্তন (01118195160) 

(৪) বিরূপতাহেতুক যুক্তি (17057006 9 02120510901. 01919091009) 

প্রথমে আলোচনা করা হবে প্রতিবর্তন। এ রকম অমাধ্যম যুক্তি-ত কী করা হয় তা বুঝতে হলে__ 

পরিপূরক শ্রেণী, পরিপূরক (বা বিরুদ্ধ) পদ, দংযৌগিক পদ বলতে কী বোঝায়, তা বুঝে নেওয়া 
দরকার । 

& 

পাঁরপরক শ্রেণী (00201)1617911681 (01889 ) 

যা কোনে! একটি শ্রেণীর অন্তর্ক্ত তা ছাড়া অন্য সব বস্তকে অপর একটি শ্রেণীর অন্ততুক্তি 

বলে গণ্য কর। যাঁয়। এ শেষোক্ত শ্রেণীকে প্রথমৌক্ত শ্রেণীর পরিপূরক শ্রেণী বলা হয়। 

যথা, সব রকমের ছাত্র হল ছাত্র-শ্রেণীর অন্তর্ক্ত। কাঁজেই বলতে পারি, ছাত্র ছাড়। অন্ত সবকিছু 

অ-ছাত্র শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং ছাত্র শ্রেণীর পরিপূরক হল অশ্ছাত্র শ্রেণী। অ-ছাত্র শ্রেণীর 

অন্তর্ভুক্ত হল: ছাত্র-নয়*এমন সব কিছু-_টেবিল, চেয়ার, বাঁড়ীঘর, সিংহাসন, বাঁধাকপি ইত্যাদি । 

একটি শ্রেণীকে ( যথা, অ-ছাত্রশ্রেণীটিকে ) অন্য একটি শ্রেণীর ( থা, ছাত্র-শ্রেণীর ) পরিপূরক 

বুল হয় কেন, বুঝে নাঁও। এ রকম একটি শ্রেণীতে যা অন্ততূক্ত তা বিশ্বের বস্তসমূহের একাংশ । 

এ শ্রেণীর অন্তর্গত বস্তগুলি নিলে যে অংশ বাঁকি থাকে তাঁর পরিপুরণ হয় পরিপূরক শ্রেণীটি নিলে*। 

* মানে, প্রথম শ্রেণীর সঙ্গে পারপূরকটি যোগ করলে। 
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যথা, ছাত্র আর অ-্ছাত্র মিলে হয় বিশ্বের সব বস্ত। কথাটা এভাবেও বল! যায় £ বিশ্বের সব বস্তকে 

কেবল দুটি মাত্র শ্রেণীতে নিঃশেষে ভ।গ করা যায়__যে কোনো শ্রেণীতে ও এর পরিপুরক শ্রেণীতে । 
যথা, বলা যাঁয় £ বসন্ত ছু প্রকার-_ছাত্র ও অ-ছাত্র। বলা যায়, বস্তমাত্রই হয় ছাত্র অথবা অ-ছাত্র। 
এ-ছাড়া কোনো তৃতীয় বিকল্প নেই। মানে, ছাত্র+অ-ছাত্র-নব কিছু। এ কথাটা যুক্তিবিজ্ঞানীর! 

এভাবে বলেন £ কোনো৷ শ্রেণী ও এর পরিপূরক যুক্তভাবে সর্বগ্রাহী (6%118050%৩ )-_বস্তমাত্রই হয় 

অমুক শ্রেণীর নয়ত এর পরিপূরক শ্রেণীর অন্তর্ুক্ত। আরও একটা কথা £ কোনে শ্রেণী ও এর 

পরিপূরক শ্রেণী বিসংবাদী ( 5:০1951$৩ )) মানে কোনে। বস্তই এরূপ ছুটি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হতে 

পারে না, এ রকম কোনো! ব্যক্তি থাকতে পারে ন! যা এরূপ ছুটি শ্রেণীরই সভ্য | 

ছাত্র-শ্রেণীর পরিপূরক অশ-ছাত্র শ্রেণী কিন্তু অ-ছাত্র শ্রেণীর পরিপূরক কী? উত্তরে বলতে 

পারি; অবশ্ঠ অ-অছাত্র শ্রেণী । অ-অছাত্র শ্রেণীর পরিপূরক কী? বলতে পারি : অ-অ-অছাত্র 

শ্রেণী।* তবে এভাবে একাধিক অভাববাঁচক “আ" (বা 4010১) প্রয়োগ করার প্রয়োজন নেই। 

কেননা আমরা জানি “নাতে “নাতে “হা? হয়, জানি-__অ-অছাত্র বলতে বোঝায় ছাত্র। কাজেই 

বলতে পারি “অ-ছাত্র/””এর পরিপূরক ছাত্র ( অ-অ-্ছান্র_ছাত্র)। এ কথাটা যুক্তিবিজ্ঞানীরা 

এভাবে বলেন £ 

কোঁনো শ্রেণীর পরিপূরক শ্রেণীর পরিপূরক হল মূল শ্রেণীটি । 

এ সুত্র অনুসারে ছাত্র-এব পরিপূরক হল অশ-ছাত্র, অ-ছাত্র-এর পবিপৃবক ( অ-অছাত্র ) হল মূল শ্রেণী, 

মানে ছাত্র শ্রেণী। 

আবার, ওপরের কথাটা! এভাবেও বল! যায় £ 

“এর পরিপূরক হল-_” এ সম্বন্ধটি উভয়মুখী | 

মানে, “ছাত্র-শ্রেণীর পরিপূরক হল অ-ছাত্র” এ কথা বলশে, এ কথাও বল! হয়ে যায় যে “অ-ছাত্র হল 

ছাত্র-শ্রেণীর পরিপৃরক”। তাহলে, ওপরে পরিপূরক শ্রেণীর যে লক্ষণ দেওয়া হয়েছে তা এভাবে 

ব্যক্ত কর যাঁয়__ 

যা কোনো একটি শ্রেণীর অন্ততুক্ত তাছাভ। অন্য সব বস্তুকে অপর একটি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত 
বলে গণ্য করা যায়। এ রকম ছুটি শ্রেণীর একটিকে অন্যটির পরিপূরক বলে। 

পরিপূরক পদ (0077100197060687 76715 ) বা 

বিরুদ্ধ পদ ( 00009810607 167709 ) 

এতক্ষণ আমরা পরিপূরক শ্রেণীর কথা বলেছি। এখন বলব পরিপূরক পর্দের কথা। কেনন৷ 

যুক্তি প্রসঙ্গে সাক্ষাতভাবে পদের কথাই বলার দরকার। তবে শ্রেণী সম্পর্কে ঘা বল! হয়েছে তাই 

একটু ভিন্নভাবে পদ সম্বন্ধে বলা যাবে। কেননাঃ শ্রেণীর নাম হল পদ ৷ কাজেই সংক্ষেপে কেবল 

একথ! বললেই চলত £ 

*গ অনুরূপভাবে 209 শ্রেণীর পারপ,রক 0০000-:80 শ্রেণী, 10015-0080-এর 1১০:৮১০:১-০৪০ শ্রেণী । আবার 

এর পাঁরিপূরক 100040070৭0 00-00920 | 
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ছুটি পরিপুরক শ্রেণীর নামকে পরম্পরের পরিপূরক পদ বলা হয়। 

কিন্তু আমরা আরও বিশদভাবে পরিপূরক পর্দের কথ৷ বলব। 

যদি ছুটি পদ এমন ছুটি শ্রেণী বোঝায় যে, কোনো বস্তই উভয় শ্রেণীর অন্তর্তৃক্ত হতে পাঁরে 

না, আবার বস্তমীত্রকেই এ শ্রেণী ছুটির কোনো না কোনটির অন্তর্ভুক্ত হতে হবে-_তাহলে 
পদ ছুটিকে পরম্পরের পরিপূরক বা বিরুদ্ধ পদ বলে। 

“পরিপূরক” কথাটি শ্রেণী সম্পর্কে ব্যবহার কর! হয় আবাঁর পদ সম্পর্কে ব্যবহার কর] হয়। তবে 

আমরা সাধারণভাবে শ্রেণী প্রসঙ্গে “পরিপূরক” আর পদ প্রসঙ্গে “বিরুদ্ধ” কথাটি ব্যবহার করব। 

উক্ত লক্ষণ থেকে বোঝা যায়, “প্রাণী” ও “অ-প্রাণী” পরস্পরের পরিপূরক বা বিরুদ্ধ। সেরূপ 

'নুষ্য*'-এর বিরুদ্ধ “অ-মন্ুয্য৮। আরও বোঝা যায়ঃ বিরুদ্ধপদ বিসংবাদী (6%010516)। মানে, 

দুটি বিরুদ্ধ পদ যে ছুটি শ্রেণী বোঝায় কোনে। বস্তই এ দুটি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। আবার : 

বিরুদ্ধ পদ সর্বগ্রাহী ( 6%1780561%০ )। মানে, ছুটি বিরুদ্ধ পদ যে শ্রেণী বোঝায় প্রত্যেক বস্তকেই 

তার কোনে। না৷ কেনোটির অন্তর্তৃক্ত হতে হবে। বলা বাহুল্য যে 

“__-এর বিরুদ্ধ পদ হল--” এ সম্বন্ধ উভয়মুখী। 

যথা, “প্রাণীর”-ব বিরুদ্ধ পদ হল “অপপ্রাণী”__এ উক্তি করলে এ কথাঁও বল! হয়ে যায় যে, “অ-্্রাণী”র 

বিরুদ্ধ হল “প্রাণী” । তাহলে বলতে পারি 

কোনে। পদের বিরুদ্ধ পদ গঠন করতে হলে পদটির পূর্বে “অ-” (বা “০০-) যোগ করতে 

হয়, অথবা পদটির বাঁমধারের “অ-, ( বা 4801১ ) ব্জন করতে হয়। 

থা, “নুষ্ঠ”-এর বিরুদ্ধ হল “অ-মনুষ্বা, “090-17910” এর বিরুদ্ধ হল “17817” | এ প্রসঙ্গে একটা কথা 

মনে রাখা ভাল £ 

কোনে! পরদ্দের একাধিক বিরুদ্ধ পদ থাকতে পারে ন|। 

যথা, “মল্গঘ্য”এর একমাত্র বিরুদ্ধ হল “অ-মনুষ্য”,। আর “অ-মন্থ্য্”এর একটি মাত্র বিরুদ্ধ পদ 

সম্ভব-_ মনুষ্য” | 

বিপরীত* পদ (090৮1 [01705 ) 

বিরুদ্ধ পদ প্রসঙ্গে বিপরীত পদের কথা বলে নেওয়া দরকার । কেননা অনেক সময় আমরা 

বিপরীত পদকে বিরুদ্ধ পদ বলে তুল করি। এ তল এড়াঁতে হলে বিপরীত পদ কী, বিরুদ্ধ পদের সঙ্গে 

বিপরীত পর্দের পার্থক্য কী, তা বুঝে নেওয়৷ গ্রুয়াজন। 

যদি দুই বা ততোধিক পদ এমন সব শ্রেণী বোঝায় যে, কোনো বস্তই একাধিক শ্রেণীর 

অন্তর্ভুক্ত হতে পারে নী, কিন্তু এমন কোনো বস্ত থাকতে পারে যে তা এ শ্রেণীগুলির কোনো 
ছুটির অন্তর্ভূক্ত নয়, তাহলে এ প্দগুলিকে পরম্পরের বিপরীত পদ বলে। 

যথা, “শ্বেতবস্ত” ও “পীতবস্ত” পরম্পরের বিপরীত । কোনো বস্তই এ শ্রেণী ছুটির অন্তর্ভুক্ত হতে পারে 

বা বপ্রতীপ 

(২য় ভাগ)--৪৯ 
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না, কিন্ত এমন বন্ড আছে (যথা, লাল বস্ত) যা এ শ্রেণীগুলিব কোনোটির অন্ততুর্তি নয়। সেরূপ, 

"মাগুষ” “কুকুর”, “গরু” “ঘোড।”_-এদব পরস্পরের বিপরীত। কেননা কোনে! বন্তই এ শ্রেণীগুলির 
কোনে! ছুটির অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না, কিন্তু এমন বস্ত আছে (যথা, হাতি) যা এ শ্রেণীগুলির 

কোনোটির অন্তভূক্ত নয়। 
কোনো শ্রেণীকে যদি ছুটির বেশী ভাগে নিভূলভাবে ভাগ কর! যায় তাহলে যে ক্ষুদ্রতর 

শ্রেণীগুলি পাওয়া যাঁয় তাব প্রত্যেকটিব নাম অন্ত শ্রেণীনামগ্ডলির বিপরীত পদ । 

যথা, ত্রিতৃ্জকে সমবাহু, সমদ্ধিবাহি ও বিষমবাঁহু এ তিন ভাগে নির্ভুলভাবে ভাগ করা যায়, সুতরাং 

“পমবাছ ত্রিভুজ”, “সমদ্বিবানু ত্রিভুজ”, “বিষমব।হ ত্রিভুজ এ পদগুলির প্রত্যেকটি প্রত্যেকটির বিপবীত 

পদ। সেরূপ, প্রাণী শ্রেণীকে মানুষ, কুকুব, গক, খোড। প্রভৃতি শ্রেণীতে ভাগ কর। হয়, স্থৃতরাং “মানুষ”, 

“কুকুর” প্রভৃতি পদেব প্রত্যেকটি প্রত্যেকটিব বিপরীত। লক্ষণীয যে 
“-এর বিরুদ্ধ পদ হল--”-এব মত “-এব বিপরীত পদ হল-_” উভয়মুখী সম্বন্ধ, 

মানে, “ক” যদি “থ”-এর ৰিপবীত পদ হয তাহলে “খ”"ও “ক”এব বিপবীত পদদ। , আবার, বিকদ্ধ 

পদের মত, বিপরীত পদও বিসংবা্দী (9%০1491$6 )। কিন্তু বিদ্ধ ও বিপরীত পদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ 

পার্থক্য আছে। ছুটি বিরুদ্ধ পদ সর্বগ্রাহী (61188961$6) | কিন্তু ছুটি বিপবীত পদ কখনও সর্বগ্রাহী 

হতে পাঁরে ন।। যথা “বাঙ্গালী” ও “বিহারী” বিপবীত পদ। কিন্তু এ কথ বল! যায না যে 

বাঙ্গালী+বিহারী-_ সবকিছু, এমনকি এ কথাও বলা যাঁয় না যে: বাঙ্ষালী+বিহাবী-সব ভাঁবতীয | 

বিপবীত ও বিকদ্ধ পদের আর একটি পার্থক্য লক্ষণীঘ। 

কোঁনে। পদেব এক।ধিক বিকদ্ধ পর থাকতে পাবে না, কিন্তু যেকৌঁন্মা পদেব একাধিক 

বিপরীত পদ থাকে। 

বিপরীত ও বিরুদ্ধ পদ : 
বিরুদ্ধ গঠনের নিয়ম 

যুক্তিবিজ্ঞানে বিপরীত পদে বিশেষ গুকত্ব নেই। কেনন৷ যুক্তি আলোচন। করতে গিয়ে প্রধানত 

যুক্তির, বাক্যের ও পদের আঁকাঁরই লক্ষ করি। কিন্তু কোনো ছুটি পদ বিপরীত কিনা তা পদেণ 
আকার দেখে বোঝা যাঁয় না। এবং কোনো পদের বিপরীত পদ কী, বাস্তব জগতের জ্ঞান ছাঁড। 

তা জানা যায় না, আর এ জ্ঞ'ন যুক্তিবিজ্ঞান দিতে পারে না। অপরপক্ষে, কোনো ছুটি পদ 

বিরুদ্ধ কিন! কেবল আকার দেখেই তা৷ বোঝ! যাঁয়। আঁর কোনে। পদের বিরুদ্ধ পেতে হলে কোনা 

জাগতিক বিষয়ের জ্ঞান দরকার হয় না ( পদটির পূর্বে “অ- যৌগ করলেই চলে )। 
তাহলে বিপরীত পদ নিয়ে এত কথ! বলা হয় কেন? হল, এজন্য | সাধারণ ভীঁষা যুক্তি বিজ্ঞানেব 

বিধান মেনে চলে না। এভাঁষায় বিরুদ্ধ পদ গঠন করার নির্দিষ্ট কোনে! নিয়ম নেই । যে রীতিতে 

বিরুদ্ধ পদ গঠন করা হয় সে রীতিতেই অনেক সময় বিপরীত পদ গঠন কর! হয়। কাঁজেই বিপরীত 

পদকে বিরুদ্ধ পদ বলে ভূল করার সস্ভাবনা থাকে। উদ্দাহরণ-_ 

বাংলায় “অ” দিয়ে বিপরীত পদ গঠন কর! হয়, বিরুদ্ধ পদ গঠন করা হয়। আবার “অ+ দিয়ে 

এমন পদও গঠন করা হয় ষ। বিপরীতও নয় বিরুদ্ধও নয়। 



মত পরপর অ্্পস্চ 

অমাধ্যম যুক্তি 67 

জড়--অজড় £ পদ ছুটি পরম্পরের বিরুদ্ধ 

কিন্তু স্বখী__অস্তুখী £ পদ ছুটি পরম্পরের বিপরীত 

আবার, তারতীয়_বিদেশী £ এ পদ ছুটি পরম্পরের বিরুদ্ধ । 

পেরকম ইংরেজিতে 410 410 ০ প্রভৃতি দিয়ে বিপরীত পদও গঠন কর! হয়, বিরুদ্ধ পদও গঠন 

করা হয়। যথ| 

81)177916--110810170910 2 বিরুদ্ধ পদ 

কিন্তু 06061)1-_17099017 ঃ বিপরীত পদ 

সেরপ, 1000971)---811010)0%%1) বিরুদ্ধ পদ 

কিন্তু  019859101- -010001685211 বিপরীত পদ 

আরও কয়টি উদাহরণ । 

ড/11)1)01- 10901 [010%9-_-019110৬০9৫) 50--1991 

ড/19--0001191), সাহমী-_কাপুকষ, দেশপ্রেমিক- দেশদ্রোহী 

লক্ষণীয়, কোনো৷ জোড়ের পদ ছুটি বিরুদ্ধ নয়, প্রত্যেকটি জোঁড়ের পদ ছুটি পরস্পরের বিপরীত । 

ওপরে যে ভূলের সন্তাবনাঁর কথ। বল। হয়েছে, যুক্তিবিজ্ঞানের বিধান মেনে নিলে সে ভুল এড়িয়ে 

»লা যাঁয়। এ বিধান অন্সারে-- 

কোনে। পদের বিরুদ্ধ পেতে হলে পদটির পুবে “অ-? (হাইফেন্যুক্ত), ইংরাঁজীতে 

40010 ( হাইফেন্যুক্ত ) যৌগ কবতে হবে, ৰ| মূল শব্দটির বাঁমে “অ-, 4700- থাকলে 

'অ- 1007-, বর্জন করতে হবে। 

সংযৌগ্িক পদ ( 007001100/6 হতোনা) ) 

আমরা বলেছি,* বাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয়কে বলে পদ | বস্তুত “পদ” কথাটি আরও ব্যাপক 

অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ অর্থে যে শব্দ ৭ শব্দলমষ্টি বাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয় হিসাবে ব্যবহৃত হতে 

পারে তা পদ বলে গণ্য--তা বস্তত কোনো বাক্যের উদ্দেশ্য ব৷ বিধেয় হিসাবে ব্যবহৃত হোক কি 

না৷ হোক। 

এখন, একদিক থেকে পদকে ছু ভাগে ভাগ করা যাঁয়। বলা যায়, পদ ছু রকম £ যৌগিক ও 

অযৌগিক। যে পদের কোনে। অংশও প« বলে গণ্য তাকে বলে যৌগিক পদ । আর যে পদের 
কোনো অংশ পদ বলে গণ্য নয় তাঁকে বলে অযৌগিক পদ । 
উদাহরণ 

মাম্ষ, প্রাণী, লাল, 200121, 10691116001 

এ সব অযৌগিক পদ । কিন্তু 

সত্যবাদী এবং বুদ্ধিমান, বোকা! অথবা! বমাস, ০810) 00 17909, ৮8110 01 12110 

এ সব যৌগিক পদ । 
“এবং আকারের পদকে বলে মংযৌগিক পদ, আর ট 

'পৃঃ 30 দ্রষ্টবা। 
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£--অথবা-' আকারের পদকে বলে বৈকল্িক পদ । 

ষ্থা 
সত্যবাদী এবং বুদ্ধিমান--সংযাগিক পদ 

বোঁকা অথব৷ বদমাঁন-_-বৈকল্পিক পদ । 

সংযৌগিক পদের লক্ষণ এভাবেও দেওয়া যায় £ 
যে পদ ব্যবহার করে বলা হয় (বা বলা যায়) যে, কোনে বস্ত যুগপৎ অমুক এবং তমুক 

শ্রেণীর সভ্য, বা কোনে বস্ততে অমুক ধর্ম এবং তমুক ধর্ম আছে, সে পদ সংযৌগিক বলে গণ্য 

__-তাঁর আকার যা-ই হোঁক না কেন।' 

আমরা! বলেছিলাম +_এবং--” আকারের পদ হল সংযৌগিক পদ | কিন্তু সংযৌগিক পদ অন্ত আকাঁরও 

পরিগ্রহ করতে পারে । যথা, সংযৌগিক পদ গঠিত হতে পাঁবে 
(১) বিশেষ্য বিশেষণ দিয়ে, 

(২) কোনে! বিশেষ্য ও 1010 79, 110 ?5 প্রভৃতি বাক্যাংশ দিয়ে । 

(১)-এর উদাহবণ 

লাল ফুল, সাদ] হাঁস, বুদ্ধিমান ছাত্র 

এ সব হুল সংযৌগিক পদ । লক্ষণীয় 

লাল ফুল-যা লাল এবং ফুল, সাদা হাঁস-যা সাদা এবং হাস, 

বুদ্ধিমান ছাত্র-যা বুদ্ধিমান এবং ছাত্র 

(২)-এর উদাহরণ 
ূ 1161) 51110 216 51% 00০01 10811 

সংযৌগিক পদ্দ, কেনন। উক্ত পদটি- 
(10117550090 216 (0০9101)) 1761) 2119 51%. 0০০ 1৪11 

চতুবর্গ পরিকল্পনার বাক্যগুলিতে যৌগিক পদেব বিশেষ স্থান নেই। তবু যৌগিক পদ, 
বিশেষত সংযৌগিক পদ, সন্বদ্ধে এত কথা বললাম কেন? এর উত্তব পাবে বিভাঁগ ৪-এতে। 

স্বতন্ত্র পদ ( 170001)670007)6610)5 ) 

ধর, “১ একটি পদ, 7 আর একটি পদ । এখন, 4, আঁর 9, শ্বতন্ত্র পদ বলে গণ্য হবে 

যদি এমন হয় যে 

কোনো বস্ত 4 হলে তা 93 হতেও পারে, নাও হতে পারে--৪8 হবে, বা হবে নাঃ এমন 

কথা নেই, আবার 
কোনে বস্ত 8 হলে তা & হতেও পারে, নাও হতে পারে--/ হবে, বা হবে না, এমন 

কথ। নেই। 

“লাল” এবং “ফুল” শ্বতন্ত্র পদ 
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কোনে! বন্ত লাল হলে ঃ বন্তটিকে ফুল হতে হবে এমন কথা নেই 
আঁবার বস্তুটি ফুল হতে পাঁরবে না--.এমনও বলা যায় না। 

[ যেমন এ লাঁল পেন্সিলটা লাল কিন্তু ফুল নয়, 

এ ফুলট! ( লাল ফুলট| ) লাল এবং ফুল 4, আবার 

কোঁনো বন্ত ফুল হলে £ বস্তটিকে লাল হতে হবে এমন কথা নেই, 

আবাঁর বস্তটি লাল হতে পারবে না-_এমনও বলা যাঁয় না। 

[ যেমন এ ফুলটা (নীল ফুলটা) ফুল কিন্তু লাল নয়, 

ও এ ফুলট ( লাল ফুলটা ) ফুল এবং লাল ] 

মানুষ” ও “প্রাণী” স্বতন্ত্র পদ? নয় 

কেননা, কোনে। বস্ত ঘদি মান্নষ হয় তাহলে ত। অবশ্যই প্রাণী । মানুষ মাত্রই প্রার্ণী সেরূপ 

ত্রিভুজ” ও “তিনবাহুবিশিষ্ট সমতল ক্ষেত্র” স্বতন্ত্র পদ ময় ।* 

৩. প্রতিবর্তন 

( 01)%679100 ) 

5 5-1010-17 

5000722 ১১19 

_-এ আকারের যুক্তিকে প্রতিব্র্তন বলে 

যথা 
/৯]] 1061) 21610010919, (4) কোনে মানুষ নয় অপ্রাণী (5) 

0 1161) 216 1017-10010815 (8) .'. সব মানুষ হয় প্রাণী। (4) 

- এসব প্রতিবর্ডনের দৃষ্াস্ত। এভাবে কোঁনো বাক্য থেকে অন্য বাক্য নি্ধাশন করাঁকে বলে প্রতিবর্তন 

করা (09 ০৮%৩%)। তারপর, একপ যুক্তির হেতুবাক্যকে বলে প্রতিবর্তনীয় (00$61500), আধ 

সিদ্ধান্তকে বলে প্রতিবর্ত (00%9:96 )। 

প্রতিব্নের নিয়ম 
প্রতিবর্তনৈর আকার বা লক্ষণ অন্নদারে__হেতুবাক্যের উদ্দেস্ট সিদ্ধান্তের উদ্দেস্ট হবে, আর 

হেতুবাক্যের বিধেয়ের বিরুদ্ধ পদ সিদ্ধান্তের বিধেয় হবে। তারপর, বৈধভাবে প্রতিব্তন করতে হুলে 

নিম্নোক্ত নিয়ম ছুটি অনুসরণ করতে হবে । 

গুণের নিয়ম (2২৪1০ ০1 099119 ) 

হেতুবাক্য ও সিদ্ধান্তের গুণ (৭9115 ) অবশ্ই ভিন্ন হবে। 

% এ কথাটা এডাবেও বলা যেত £ 4 আর ? স্বতন্ত্র পদ বলে গণা, যাঁদ এমন হয় যে 4915 ১” থেকে 

45 18 73৮ বা 5 55200-8 এ বাক্য দুটির কোনোটি বৈধভা
বে [ূনঙ্কাশনযোগ্য নয়ত আবার 53 5" থেকে 

44315” হাও ও ০০7-৯*এদের কোনোটি বৈধভাবে নিঙ্কাশন করা যায় না। 
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পরিমাণের নিয়ম ( ২516 ০1 088106 ) 

হেতুবাক্য ও সিদ্ধান্তের পরিমাঁণ (089171/ ) অভিন্ন হবে। 

এক কথায়, বৈধভাবে প্রতিবর্তন করতে হলে, 

পরিমাণ অপরিবতিত রাখ আর 

গুণের পরিবর্তন কর । 

এখন, উক্ত নিয়ম ছুটি অনুসরণ করে, 4১ £, 1, আর ০ প্রত্তিতন করা যাঁক। 

&, ছ 1, 0-এর প্রতিবর্তন 
4৯ 

১ ্ 

4৯11 19 2৩ 4১ (৯) ৯]1 19 216 17010-7, (&) 

100 19! 210 1)01)-47, (2) ১,100 19 216 4, (12) 

[0 
৩ ৪ 

০19: 210 4) (12) ০19 816 17017-1 (5) 

৪1] 19 216 11010-4 (4৯) ১০81] 91 216 4, (4) 

দেখ! গেল, 4৯-এব প্রতিবর্ত হল 7, 5-এব প্রতিবর্ত হল 4 । 

ছু 

৫ ৬ 

90176 19 276 £১ (1) 90176 19 276 1)010-7১ (1) 

90116 19216 ?0% 11010-%. (0)) ৮, 50179 19 276 704 £9, (0) 

0 7 

৭ ৮ 

90176 19: 2072 7101 £) (0) 90176 19 216 710% 11017-1) (0) 

50176 19 07 1)010-1% (1) ৮5501001619 ০76 4 (0) 

দেখা গেল, [-এর প্রতিবর্ত হল ০,» আর ০-এব প্রতিবর্ত হল ]। 

প্রতিবর্তনীয় ও প্রতিবর্তের সম্থন্ধ 
প্রতিবর্তনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এই : 

বৈধ প্রতিবর্তনের হেতুবাক্য ও সিদ্ধান্ত সমার্থক। 

আমব! জানি, 

যি কোনো বাকা ব থেকে অন্থ বাক্য ভ বৈধভাবে নিষ্কাশন কর] যায়, আবার 

ভ থেকে বৈধভাবে ব নিষ্কাশন কর। যাঁয়, তাহলে বাঁকা ছুটি সমার্থক | 

যথা, লব মানুষ হয় প্রাণী, (১) 

কোনো! মানুষ নয় অপ্রাণী। (২) 
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এ যুক্তি বৈধ, আবার 

কোনে। মান্য নয় অপ্্রাণী। (২) 

সব মানুষ হয় প্রাণী। (১) 
এ যুক্তিও বৈধ । স্থতরাং (১) ও €২) সমার্থক বাক্য । এখন উপরোক্ত যুক্তি-আকারগুলির ১-৪, ২-৩, 
৫-৮৮ ৬-৭_-এ জোড়গুলি লক্ষ করলে দেখতে পাবে যেঃ প্রতিব্তনের হেতুবাক্য ও সিদ্ধান্ত 

সমার্থক বাক্য। 

কোন্ আকারের বাক্য প্রতিব্তন করে কোন্ আকারের বাক্য পাওয়। যায় তা নিচে সারণী 

( ৪০1০ )-এর আকারে পুনরুক্তি করা হল ( 4৯ চিহ্ছটি সমার্থতার সম্বন্ধ বৌঝাচ্ছে ) ঃ 

প্রতিবর্তনীয় ও প্রতিবর্তের সারণী 

/90 «৯1252 

19]9 «৮ 490 

1105 «৯ 0% 

(091) «৯ 15 

«৯ চিহ্নটি থেকে বোঝা! যাঁয় £ প্রত্যেক সারির বাম ধাঁরের বাক্যটি প্রতিবর্তন করে পাওয়া যায় দক্ষিণ 

ধারের বাক্যটি; আবার দক্ষিণ ধারের বাক্যটি প্রতিবর্তন করে পাঁওয়! যায় বাম ধারের বাঁক্যটি। 

তার মানে-_বাম স্তম্ভের বাঁক্যগুলিকে যদি প্রতিব্তনীয় হিসাবে নাও তাহলে দক্ষিণ স্তস্তের বাক্যগুলি 

প্রতিবর্ত, আর দক্ষিণ জ্তস্তেব বাক্যগুলি প্রতিবর্তনীয় হিসাবে নিলে, বাম স্তন্তেব বাঁকাগুলি গ্রতিব্ত। 

ওপরের সারণীটি আরও সংক্ষিপ্ত আকারে নিচে লেখা হল। এই সারণীটি কণস্থ 

থাঁকা চাই। 
/»"এর গ্রতিবর্ত ৪, চ-এর প্রতিব্ত & 

[-এর গ্রতিবর্ত 9, ০-এর প্রতিব্্ত [ 

অনুশীলনী 

১৩. নিয়োক্ত বাক্যগুলির প্রতিবর্ত (০৮%০5০) দাঁও £ 

[6 1811)5, 

90018095 15 1)01191], 

/১1] 0790 21116955 05006 ৪০1৫. 

0106 681 0116 019৬০ ৫9901%69 (16 911, 

[ব000106 81781101599 0186 15 10715021001) 001 2 11016, 

৪. অনপেক্ষ যুক্তির বৈধতার একটি নিয়ম 
আমর! বলেছি 

নির্ভূল অবরোহ পেতে হলে হেতুবাক্যকে অতিক্রম করে যেও না, 
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[0০9 1706 8০ 58$০180 006 6৮1061700, 

বলেছি যে, 
বৈধ অবরোে সিদ্ধান্ত হেতুবাঁক্যকে অতিক্রম করে যেতে পারে ন৷ 

হেতুবাক্যে ঘা বল! হয় সিদ্ধান্তে তার চেয়ে বেশী বল! যাবে না । 

এ কথার অর্থ; কোঁন অবরোহের হেতুবাক্যে ষা৷ বলা হয় সিদ্ধান্তে ষদি তাঁর চেয়ে বেশী বলা হয় তাহলে 

অবরোহটি অবৈধ । 
901019 1701) 216 90161101569 

21] 1091) 219 50161061565, 

এ যুক্তিতে হেতুবাক্য আংশিক কিন্তু শিদ্ধান্ত সাবিক বাক্য ( এবং এদেব উদ্দেশ্ঠ অভিন্ন )। তার মানে 

হেতুবাক্যে যা বল! হযেছে সিদ্ধান্তে তাব বেশী বল! হয়েছে। স্থৃতবাং যুক্তিটি অবৈধ । এবাব নিয়োক্ত 

যুক্তিটি দেখ_ 
4৯11 7161) 216 1001919, 

1] 170119815 216 17761). 

এ যুক্তিতেও সিদ্ধান্ত হেতুবাঁক্যকে অতিক্রম কবে গেছে। এখানে হেতৃবাঁক্য সিদ্ধান্ত-_উভযই কিন্ত 

সাধিক বাক্য । হেতুবাক্যে য| বল! হয়েছে সিদ্ধান্তে যে এখানে তাঁব চেষে বেশী বল! হয়েছে, তা কি 

করে বুঝব? ছুটি বাঁক্য তুলনা করে ( বিশেষত যখন বাক্য ছুটিন উদ্দেশ্ট ভিন্ন ভিন্ন) কি কবে বুঝব যে 
অমুক বাক্যে যা বল! হল তমুক বাক্যে তাঁর চেষে বেশী বল! হল / বৌঝ। যাবে, যদি 

হেতৃবাক্যে যা বলা হয সিদ্ধান্তে তাঁর চেষে বেশী বলা যাঁবে না 

__এ নিয়মটিকে অনপেক্ষ যুক্তি প্রসঙ্গে ব্যক্ত কবি এভাবে £ 

হেতুবাক্যে যে পদ অব্যাপ্য সে পদ সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য হতে পাববে না। 

এ নিষমজ্ঞপক বাঁকা ছুটিতে একই নির্দেশ দেওয! হযেছে । দেখা যাঁবে, শেষোক্ত বাক্যে যে নিয়ম ব্যক্ত 

হয়েছে ত৷ যান্ত্রিকভ।বে প্রযোগ কব যায । কিন্তু তাৰ আগে 'ব্যাপা” অব্যাপ্য” এ কথা ছুটির মানে বুঝে 
নেবার দরকার । 

পদের ব্যাপ্যতা (70150108007 01 7671019 ) 

ধর, 
[১ হল কোনো! অনপেক্ষ বাক্য, 

£& হল ॥ বাক্যের কোনো পদ--উদ্দেশ্ঠ পদ ব৷ বিধেয় পদ । 

এখন ৮ বাক্যের 4 পদটি নিয়ে তার সঙ্গে অন্য একটি স্বতন্ত্র পদ, ধর, ট, নিয়ে একট। সংযোৌগিক পদ-_ 
4১ 80 8 বা 320৫ 4 গঠন কর। এবং মূল ৮ বাক্যের 4 পদের জায়গায় 4 804 8 বা 
73 ৪10 4 লিখে আর একটি বাঁক্য গঠন কর। ধরা যাঁক, এ নবগঠিত বাক্যটি 01 এখন 

যদি এমন হয় যে ৮ সত্য হলে ৫ মিথ্যা হতে'পারে না, মানে যদি 7১0 আকারের 

যুক্তি বৈধ হয়, বা 7 প্রতিপাঁদন (10115 ) করে 3-কে, তাহলে / পদটি ব্যাপ্য, 
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বদি ৮, 3-এর এমন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যে ৮ সত্য 3 মিথ্যা, ৮ থকে প্রতিপাদন করে 
না, বা ষদি ৮." ৫ আকারের যুক্তি অবৈধ হয়, তাহলে 4 পদটি অব্যাপ্য । 

মনে কর, 

41] 17091) 219 10010215 

এ বাক্যের উদ্দেশ্য পদ “067” ব্যাপ্য কি'অব্যাপ্য তা জানতে চাই । তা৷ জানতে পারি, এভাবে ছুটি 

বাক্য ৮+ ৫ গঠন করে, বা ৮". 3 আকারের একটি যুক্তি গঠন করে । 
4৯1] 777277 216 1001109,19 (১) | 17091) 4৯ 

4৯11 1911 7197 915 11709176815 (0) (811 10617-73 200 4৯] 

এখানে ॥ সত্য হলে ৫ মিথ্যা! হতে পাঁরে না, ষদ্দি সব মানুষই মরণশীণ হয় তাহলে লম্বা মানুষরা 

অবশ্তই মরণশীল। এ আকারের এমন কোনে। যুক্তি থাকতে পারে না যাঁতে হেতুবাক্য সত্য, সিদ্ধান্ত 

মিথ্যা । সুতরাং 4091” (4) পদটি এ বাক্যে ব্যাপ্য | 

তাঁহলে, কোনো বাঁক্যের কোনে। পদ ব্যাপ্য কি অব্যাপ্য তা নির্ণয় করতে হলে £ 

পদটির সঙ্গে অন্য একটি স্বতন্ত্র পদ যুক্ত করে একটি নংযৌগিক পদ গঠন করবে, 

মূল বাক্যটি নিয়ে মূল পদটির জায়গায় এ মংযৌগিক পদটি বসিয়ে আর একটি বাক্য গঠন করবে। 
এখন, ঘি প্রথম বাকাটি (মূল বাক্যটি) নবগঠিত বাক্যকে (দ্বিতীয় বাক্যকে ) প্রতিপাদ্দন করে 
তাহলে মূল পদটি ব্যাপ্য, অন্যথায় অব্যাপ্য | 

পদের ব্যাপ্যতা নির্ণয়ের উক্ত মানদণ্ড প্রয়োগ কবে এখন দেখা যাক, কোন্ প্রকারের বাক্যে 

কোন্ পদ ব্যাপ্য, কোন্ পদ অব্যাপ্য । 

-এর উদ্দেশ্য 
০ 60)5 8165 81115 (১) 1090959 4» 

০ 77/9/17257/ 8০)5 216 8115 (03) 11091115610 0955-7 2170 4৯] 

এখানে ৮ সত্য হলে মিথ্যা হতে পারে না, উক্তরূপ আকারের কোনো যুক্তিতেই হেতুবাক্য 

সত্য হলে সিদ্ধান্ত মিথ্যা হতে পারে না। সুতরাং £-এর উদ্দেশ্ত ব্যাপ্য। 

[7-এর বিধেয় 

্বি0 0099 816 £8/45 (2) [£1115- 4 

৩ 9০99 816 777/9115867/ 81715 (৩) 10651115510 £15 

-0 8100 4৯] 

এখানে ৷ এ জাতীয় কোনে। যুক্তিতে হেতুবাক্য সত্য হলে দিদ্ধান্ত মিথ্যা হতে পারে না, এনপ 

যুক্তিতে ৮ কে অবশ্ঠই প্রতিপাদন করবে। ন্থৃতরাং £-এর বিধেয় ব্যাপ্য । 

(২য় ভাগ )--”১ 
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যু 

[-এর উদ্োশ্ 
90177)6 60015 216 01011009116 (৮) (0106) [6909 4৯ 

901006 (9870 6০০10 816 01911091091199 (0) ( 58156) 19510 000%9 

০3 200 4৯] 

লক্ষণীয়--এখানে ৮ সত্য, মিথ্যা । স্থতরাং এ আকারের যুক্তি অবৈধ । স্থ্তবাং হ-এর 
উদ্দেস্ট অব্যাপ্য । 

[এর বিধেয় 

১০01006 [1)019176 216 50767117515 (৮) (205) [50161101905 _ 4৯ 

90116 117019129 216 19/741511 50157761515 (03) (59159) 131101911 50161801515 

3 2100 4৯] 

এখানে ॥& সত্য, ৫ মিথ্যা, স্থতরাং হু-এর বিধেয় অব্যাপ্য | 

4৯ 

&-এর উদ্দেশ 
4৯11 71677 215100010515 (৮) [ 101610 _ 4৯ 

4৯11 19156 7167 215 10010815 (0) 15 11610,- 3 2170 4১] 

এ আকারের কোনো যুক্তিতে হেতুবাক্য সত্য হলে সিদ্ধান্ত মিথ্যা হতে পাবে না। সুতরাং 4-এর 
উদ্দেশ্ঠ ব্যাপ্য। 

4১-এর বিধেয় 
4৯11 (000105165 219 72%765 (0১) (0106) [98165 4৯ 

/৯]1 019106165 216 ৫%70%1677772725 (03) (55196) 0108191 9800169_ 3 2110 4৯] 

এখানে ১ সত্য, 3 মিথ্যা । স্থৃতরাং &-এর বিধেষ অব্যাপ্য | 
9 

0-এর উদ্দেশ্ঠ 
9017)6 6০)15 216 1801 11161115610 (9) (0296) (0০0955- /» 

90156 17/6171£91% 60))5 216 1701 11166111861) (3) (8136) 11765111560 6০9 

- 9 8100 4] 

এখানে প্রথম বাক্যটি সত্য, দ্বিতীষটি মিথা।। স্ৃতরাং ০-এর উদ্দেস্টয অব্যাপ্য। 

0-এর বিধেয় 

9010776 00169 215 1701 70555 (2) [70988 - 4৯ 

90106 905/678 81৩ 1801 762 70569 (৫) 150 ?0969-73 20 4৯] 

এখানে বা! এ জাতীয় যুক্তিতে প্রথম প্রকারের বাক্য দ্বিতীয় প্রকারের বাক্যকে প্রতিপাদন করে, মানে 

৮ তা হলে 0 মিথা। হতে পারে না। হ্ৃতরাং 0-এর বিধেয় ব্যাপ্য। 
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দেখা গেল, 

7-এর উদ্দেশ্য বিধেয়-_উভয়ই ব্যাপ্য 

[-এর উদ্দেশ্য বিধেয়__উভয়ই অব্যাপ্য 

£৯-এর উদ্দেস্ঠ ব্যাপ্য, বিধেয় অব্যাপ্য 

0-এর উদ্দেশ্ঠ অব্যাপ্য, বিধেয় ব্যাপ্য। 

এ কথাগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । এগুলি মুখস্থ না থাকলে পরে যে সব অনপেক্ষ যুক্তি আলোচন। করা হবে 

তার বৈধত| অবৈধতা৷ নির্ণয় করতে পারবে না । 

এ কথাগুলি মনে রাখতে স্থবিধ! হবে যর্দি খেয়াল রাঁখ ষে 

কোনো বাক্যে কোনে পদ যদি ব্যাপ্য হয় তাহলে 

এর বিরুদ্ধ বাক্যে এ পদ অব্যাপ্য 

কোনে। বাক্যে কোনে পদ যদি অব্যাপ্য হয় তাহলে 

এর বিরুদ্ধ বাক্যে এ পদ ব্যাপ্য। 

ব্যপ্যিতার নিয়মগ্তলি এভাবেও ব্যক্ত কর! যায় : 

(১) নাধিক বাক্যের উদ্দেশ্ঠ ব্যাপ্য* 

আংশিক বাক্যের উদ্দেশ্ঠ অব্যাপ্য 

(২) অভাববাচক বাক্যের বিধেয় ব্যাপ্য 

ভাববাচক বাক্যের বিধেয় অব্যাপ্য। 

ব্যাপ্ত সংক্রান্ত উক্ত নিয়মগুলি যাতে সহজে মনে রাখা যাঁয় তার জন্ত প্রাচীন লেখকের! এ শ্বৃতিসহায়ক 

কথাটি উল্লেখ করতেন : 

/৯96011001) 4১512011000 
এর মানে 

/৯ 01501000065 59) 601 (4৯৪), 72 01501100155 0০4/ 130) 

| 01511107055 7191/176। (117) 0 41501000659 772770216 (00) 

গতানুগতিক ব্যাখ্যা ** 
ওপরে আমরা একভাবে ( নতুনতাবে ) ব্যাপ্যতার ব্যাখ্য। দিলাম । গতাঙ্ছগতিক যুক্তিবিজ্ঞানীরা 

কি করে ব্যাপ্যতা ব্যাখ্যা করেন, দেখা যাক। 

অনপেক্ষ বাকোর বক্তব্য হল : অমুক শ্রেণী ও তম়ুক শ্রেণীর মধ্যে আংশিক বা পূর্ণ অস্তর্ূক্তির 

বা বহির্ভূক্তির সম্বন্ধ আছে। এখন, 

* ব্রঁনীবষয়ক বাকামাত্রই পাঁবক, সৃতরাং এর 'বিধেয় বাপ্য। 

** পূর্ববতণ বিভাগে ব্যাপ্যতার যে ব্যাখ্যা দিয়েছি তা বাঁদ বুঝে থাক তাহলে এ বিভাগ পড়ার দরকার নেই। 

এ বিভাগে আর একটা ব্যাখ্যাও--গতানগাঁতক ব্যাখ্যাও-_ঘেওয়া হল কেবল এ কথা ভেবে ঃ গতান্গাঁতক হ্বান্ত- 

বজ্ঞানের প্রায় সব বইতে এ ব্যাখ্যাটিই দেওয়া হয়, আর গ্কূলে যারা হ্যান্তীবজ্ঞান পড়ে এসেছে তান্লাও এ ব্যাখ্যার 

সঙ্গে পাঁরচিত। কল্তু আমার মনে হয়, বে নষ। মানগশ্ডের কথা পূর্ববতী বিভাগে বলা হয়েছে তা বেশী 'নিভ/'র- 

যোগ্য ও সহজবোধা । এজন্য আমি মনে কারি, কেবল প্রথম মানদণ্ডাটর কথা বলে ব্যাপ্যতা ব্যাখ্যা করা ভাল । 
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কোনো বাক্যের বক্তব্যের মধ্যে যদি এ কথা থাকে যে, অমুক পর্দটি যে শ্রেণী বোঝায় সে 
সমগ্র শ্রেণীটি অন্ত শ্রেণীর অস্তর্তৃক্ত বা বহির্ভৃক্ত তাহলে বলা হয় পদটি ব্যাপ্য। 

ধথা, “সব মানুষ হয় প্রাণী*__এ বাক্যের বক্তব্যের মধ্যে এ কথা আছে যে: "মানুষ" পদটি যে শ্রেণী 
বোঝায় সে সমগ্র শ্রেণীটি, মানে মানুষ শ্রেণীটি, প্রাণী শ্রেণীর অন্ততুক্তি। সুতরাং এ বাক্যে "মান্য" 
পদটি ব্যাপ্য। 

কোনে বাক্যের বক্তব্যের মধ্যে ঘর্দি এ কথা থাকে যে, অমুক পদটি যে শ্রেণী বোঝায় সে 

শ্রেণীর একাঁংশ অন্ত শ্রেণীর অন্ততুক্ত বা বহির্ভূক্ত তাহলে বল! হয় পদটি অব্যাপ্য। 

যথা, “কোনো কোনো বই নয় অভিধাঁন”__এবাক্যের বক্তব্যের মধ্যে এ কথা আছে যে, 'বই"-পদ-বৌধিত 

শ্রেণীর একাংশ অভিধান শ্রেণীর বহির্ভক্ত। ্থৃতরাং এ বাক্যে “বই” পদটি অব্যাপ্য । 

উক্ত মানদণ্ড প্রয়োগ করে উদ্দে্ট পদের ব্যাপ্যতা সহজেই নির্ণয় করা ষায়। বোঝা যায়, 

মাধিক বাক্যের উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য, আর অংাশিক বাক্যের উদ্দেশ্য পদ অব্যাপ্য, 

কেননা, “সাধিক বাক্য” মানে £ যে বাক্যের সমগ্র উদ্দেশ্য শ্রেণী সম্পর্কে কিছু বল! হয়, আর “আংশিক 

বাক্য” মানে £ ঘে বাক্যের উদ্দেশ্ত শ্রেণীর একাংশ সম্পর্কে কিছু বলা হয়। 

কিন্ত উক্ত মানদণ্ড প্রয়োগ করে বিধেয় পদের ব্যাপ্যত৷ নির্ণয় সহজ নয়। এ মানদণ্ড প্রয়োগ 

করতে গিয়ে কিছু অস্থবিধাও দেখা দেয় । একটা উদাহরণ 
1] [061 216 190101081-21)110215 

এ বাক্যে এবং এ জাতীয় মব বাক্যে*, কেবল সমগ্র উদ্দেশ্ট শ্রেণী নয়, সমগ্র বিধেয় শ্রেণী সম্পর্কেও উক্তি 

করা হয়। যথা, এ বাক্যে বল! হয়েছে 1981) শ্রেণী 10101081-21017081 শ্রেণীর অন্ততু-ক্ত, আবার 

[86101721-810191 শ্রেণী 7091) শ্রেণীর অন্ততূক্ত। তাঁহলে উক্ত মানদণ্ড অন্গুসারে বলতে হয় এরূপ 

4 বাক্যের বিধেয় ব্যাপ্য। কিন্তু আমর! জানি, এবং গতাম্থগতিক যুক্তিবিজ্ঞানীরাঁও বলবেন : 4 

বাক্যের বিধেয় অব্যাপ্য । আমরা যে নতুন মানদণ্ড উল্লেখ করেছি সে মানদণ্ড অঙ্সারে এ বাক্যাটিরও 

বিধেয় অব্যাপ্য ।** 

কেননা 

/৯11 9 26 4, 

এ আকারের বাক্য থেকে 

11 3 2৩ 98200 

বৈধভাবে নিঃহ্ত হয় না। যথা 

/১1] 10510, 216 7624701721-071771015 

/৯]] 2061) 215 175071256 72/201121-2101171019 

| / 75196101091-8111100815 

3 200 /৯1010858% 1:21101)81-211112]9 ] 

* যে এ যাকে উদ্দেশ্যশ্রেণী ও বিধেয়শ্রেণী সমমান, মানে বা যা উচ্গেশাশ্রেণীর সভা তা তা, এবং 

কেধল তা তা, বধেয়প্রেণণারও সভ্য । এরপ বাক্যকে এ আকারে ব্যস্ত করা যায় 411 ৪7 ০০15 5 ৪0৩ £ | 

** প্রজানা মনে হয়, প্রথম মানসস্ডাঁটর কথা বলে ব্যাপ্যতা ব্যাখ্যা করা ভাল। 



অমাঁধ্যম যুক্তি 1? 

এ যুক্তি অবৈধ, কেনন। এর হেতুবাক্য সত্য, সিদ্ধান্ত মিথ্যা। স্থতরাং প্রথম বাকাটির বিধেয়, সারারণ- 
ভাবে 4 বাক্যের বিধেয়, অব্যাপ্য । 

গতাম্গতিক ব্যাখ্যার আর একটা অস্থবিধার কথা বলি। আমর! দেখেছি, ০0-এর বিধেয় 

ব্যাপ্য। এখন, আংশিক বাক্য 9-এর বিধেয় যে ব্যাপা বলে গণ্য-_গতান্থগতিক মানদণ্ড প্রয়োগ করে 

তা ব্যাখ্যা কর৷ শক্ত । 

৫. আবর্তন 
( 007%978101) ) 

৩7১, 

০১৪ 

__-এ আকারের যুক্তিকে আব্্তন বলে। 

যথা 

কোনো কুকুর নয় বেড়াল, 90106 5911019 216 [0801015, 

কোনো বেড়াল নয় কুকুর | 50176 70801065 ৪16 5911015. 

এ সব আবর্তনের দৃষ্টান্ত । এভাবে কোনে বাক্য থেকে অন্য বাক্য নিষ্কাশন করাকে বলে আবর্তন করা 

(69 00101%61) | 'তারপর, এরূপ যুক্তির হেতুবাক্যকে বলে আবর্তণীয় (০০$971670 ) আর 

সিদ্ধান্তকে বলে আবর্ত (০020756 )। 

কোনো বাক্যে উদ্দেশ্াশ্রেণী সম্পর্কেই প্রধানত উক্তি কর! হয়; এ বাক্যে বিধেয়শ্রেণী সম্পর্কে 

কী উক্তি কর! হয় সে কথা ব্যক্ত করাই আবর্তনের লক্ষ্য। 

যথা, উপরোক্ত প্রথম দৃষ্টাস্তটিতে কুকুর সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, কুকুর বেড়াল নয়। প্রশ্নহল: এ 

বাক্যে বেড়াল সম্পর্কে কী বলা হয়েছে? উত্তর £ বল! হয়েছে যে, কোনে! বেড়ীল কুকুর নয়। 

আবর্ভনের নিয়ম 

আবর্তনের আকাঁর বা লক্ষণ অনুসারে হেতুবাক্যের উদ্দেপ্ত সিদ্ধান্তের বিধেয় হবে, আর হেতু- 
বাক্যের বিধেয় সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্ট হবে। তারপর, বৈধভাবে আবর্তন করতে হুলে নিম্নোক্ত নিয়ম ছুটি 

মেনে চলতে হবে। 

গুণের নিয়ম ( ২91৩ ০01 388119 ) 

হেতুবাক্য ও সিদ্ধান্তের গুণ অভিষ্ন হবে। 

ব্যাপ্াতার নিয়ম (7২016 ০1 10190100601) ) 

হেতুবাক্য যে পদ অব্যাপ্য সিদ্ধান্তে সে পদটি ব্যাপ্য হতে পারবে না। 
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প্রসঙ্গত, এ নিয়মটি কেবল আবর্তনের নিয়ম নয় $ সব রকম অবরোহ্ যুক্তির নিয়ম ।* এ নিয়ম লঙ্ঘন 

করলে অবরোহ্ যুক্তি অসিন্ধ হুয়ে পড়ে । 

এখন এ নিয়মগুলি প্রয়োগ করে বিভিন্ন প্রকারের অনপেক্ষ বাক্যকে আবর্তন করা যাক। 

[0 

১ ৮ 

০5 2/6 ৮ (8) ০ £ 0765) (8) 

00 ?2/69, (8) ৮০180915276 £2, (8) 

দেখ, গুণের ব৷ ব্যাপ্যতার নিয়ম লঙ্ঘন কর! হয় নি। সিদ্ধান্তে যে ষে পদ ব্যাপ্য হেতুবাক্যেও সে সে 

পদ ব্যাপ্য। 

৩ & 

50105 5 776 £) (1) 901006 4 2/6 15, (]) 

"80106 £ 0765, (1) ১০501056276 4, (1) 

হেতুখাকোর পদ ছুটি অব্যাপ্য, এ পদ ছুটি সিদ্ধান্তেও অব্যাপয। 

দেখা গেল যে 

[7-এর আব হল 18, [-এর আবর্ত হল ]। 

মনে করা যাক, 4&-এর আবতন দেখাতে গিয়ে লিখলে 

4১11 5 2/6 4১ (4৯) সব ১ হয় £, (4) 
&11 2276 5. (৯) , সব ৮ হয় 9 (4) 

কিন্ধু এভাবে /-কে আবর্তন করলে চলবে না! । কেনন। এ আকারের যুক্তি অবৈধ । অবৈধ-_কেননা এতে 

ব্যাপ্যতার নিয়মটি লঙ্ঘন করা হয়েছে। দেখ, হেতুবাক্যে “?” অব্যাপ্য, কিন্তু এ একই “£” সিদ্ধান্তে 

ব্যাপ্য। তাহলে এ আকারের যুক্তি অবৈধ । এ কথার অর্থ হল: এ আকারের এমন যুক্তি থাকতে 
পারে, যার হেতুবাক্য সত্য কিন্তু সিদ্ধান্ত মিথ্যা । নিয়োক্ত যুক্তিটি লক্ষ কর : 

সকল মানুষ হয় প্রাণী, 

* সকল প্রাণী হয় মানুষ | 

_-এর হেতুবাক্য সত্য, সিদ্ধান্ত মিথ্যা ; সৃতরাং যুক্তিটি অবৈধ | লক্ষণীয়, হেতুবাক্যে £“প্রাণী” অব্যাপ্য, 
কিন্ধু সিদ্ধান্তে এ পদটি ব্যাপ্য। 

* তাই বাঁদ হবে তাহলে প্রাতবর্তনের বেলায় এ নিয়মটি উল্লেখ কয়া হয় নি কেন? উত্তরঃ প্রাতিবতর্তার 
[্যতণয (নিয়মাট--পারমাণের নয়, আলোচ্য নিয়মের কাজ করে। পাঁর্াণের নিয়মাটও আসলে ব্যাপ্যতা 

সংক্রান্ত নিয়ম । 
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দেখা গেল, েভাবে £ আর 1-কে আবর্তন কর! যাঁয়__কেবল উদ্দেস্টের জায়গায় বিধেয় আর 

বিধেয়ের জায়গায় উদ্দেশ্ট লিখে*-_-সেভাবে 4-কে আবর্তন করলে আবর্তন অবৈধ হয়ে পড়ে। কিন্ধ 

নিন্সোক্তরূপে 4-কে আবর্তন করা ঘায় 

£৯]] 5 816 72 (4) 

"১ 80106 £ 8195. (£) 

দেখ, এতে ব্যাপ্যতীর নিয়ম লঙ্ঘন করা হয় নি। দেখা গেল 

4-এর (বৈধ ) আবর্ত £ (4 নয়)। 

9 

০0-বাক্যের বৈধ আবর্তন সম্ভব নয় । কেননা 0-কে আবর্তন করলে ব্যাপ্যতার নিয়মটি লঙ্ঘন 

করা হয়। ০-কে আবর্তন করতে গেলে বলতে হবে-_ 

9017)6 $ 86 1001? (9) 

9০109 4৮ 216 18015. (০) 

বা 

90176 5 816 1001 7 (0) 

০ & 2165. (5) 

কিন্তু এসব আকার অবৈধ । কেনন। এতে হেতুবাক্যে 5" অব্যাপ্য, সিদ্ধান্তে এ একই “5” কিন্তু ব্যাপ্য। 

০0-কে আবর্তন করতে গেলেই ব্যাপ্তার নিয়মটি লঙ্ঘন করতে হয়, স্থতরাঁং ০0-এর বৈধ 

আবর্তন সম্ভব নয়। তার মানে, 9-কে আবঠন করে এমন যুক্তি পাওয়া! ষেতে পাঁরে যাঁর হেতুবাক্য 

সতা, সিদ্ধান্ত মিথ্যা । উদাহরণ 

কোনো কোনে। প্রাণী নয় কুকুর, 

', কোনে। কোনো কুকুর নয় প্রাণী | 

কোনে! কোন! বই নয় উপন্যাস, 

' কোনো কোনে উপন্যাস নয় বই ।** 

__এ ফুক্তিগুলির হেতুবাঁক্য সত্য, দিদ্ধান্ত মিথ্যা । লক্ষণীয়, এগুলিতে ব্যাপ্যতার নিয়মটি লঙ্ঘিত 

হয়েছে। 

সম আবর্তন (9181019 0078৮019107) 

অসম আবতন (000507910 [) 11001686100) 

যে আবর্তনে হেতুবাঁক্য ও সিদ্ধান্ত সমার্থক বাক্য তাকে বলে সম আবর্তন। আমরা 

" আর কোনো পাঁরবর্তন না করে 

** এ য্শতগ্লি ভাল করে লক্ষ কর। দেখবে, এতে হেতুবাক্য-উত্ত বিধেযশ্রেণ? উদ্দেশ্যপ্রেণীর গল্তভূ্ত। 
এ-্মকম-সম্যল্ধে-আবঙ্ধ উদ্দেশ্য বিধেয় নিয়ে বাকা গঠন না করলে ০-এর আবতর্নের এমন দ-্টা্ত পাবে না যার 

হেতুবাফা সত্য, 'সি্ধান্ত মথ্যা। 
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জানি যে--ঘর্দি কোনে! বাক্য ব থেকে কোনে বাক্য ভ বৈধভাবে নিষাশন করা ষায়, এবং ভ থেকে 

ৰ বৈধভাবে নিষাশন করা যায়, তাহলে বাক্য ছুটি সমার্থক । এখন £&-কে বৈধভাবে আবর্তন করে 

যে 4 (আবর্ভ) পাওয়া যায়, তাঁকে আবার আবর্তন করে মূল বাক্যে ফিরে আস। যায় ( যুক্তি- 
আকার ১ ও ২ দেখ)। স্থৃতরাং &-এর আবঙন হল সম আবর্তন । আবার £ ও 4-এর আবত্ত 

সমার্থক ( যুক্তি-আকার ৩ আর ৪ দেখ)। স্থৃতরাং 1-এর আবর্নও সম আবত্তন। এজন্য বলা হয়, 

£ আর 4-কে সমভাবে আবর্তন (51001 ০০1/৬60) করা যায়, 

£ আর ? সমভাবে আব্ত নযোগ্য (88201) ০০010101019 )। 

এবার অনম আবর্ন। 

যে আবর্তনে হেতুবাক্য ও সিদ্ধান্ত সমার্থক নয় তাঁকে বলে অসম আবর্তন (০000/015107 

9 11100121101) )। 

স্পষ্টতই /4-এর বৈধ আবর্তন হল অপম আবর্তন। কেনন। 4-কে আবর্তন করে পাই 7, কিন্তু এ 

1-কে আব্তন করে আবার মূল 4-তে ফিরে যাঁওয়া যায না । যথা, বলা যায় -_- 

সব বাঙালী হয় ভারতীয় ১ আবওনীয় (১) 

কোনো কোনে ভারতীয় হয় বাঁঙালী : আবর্ত (২) 

কিন্ত বলা যায় ন 

কোনো কোনে ভারতীষ হয় বাঙালী (২) 

সব বাঙালী হয ভারতীয় (১) 

(২) থেকে (১) বৈধভাবে নিষ্কাশন করা যায না। লক্ষণীষ, দ্বিতীয যুক্তিটিতে “বাঙালী” হেতুবাক্যে 

অব্যাপ্য কিন্তু সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য। 

4 ও এর আবর্ত ষে সমার্থক নয়, স্থতরাং 4ঞ-এব আবর্তন যে সম আবর্তন নয়, তা এভাবেও 

দেখানে।'ষায়। অপমার্ধতার আর একটি লক্ষণ হল এই £ 

ঘদি এমন হতে পারে যে ছুটি বাক্যের একটি সত্য ও অন্যটি মিথ্যা তাহলে বাক্য ছুটি 
অপমাথক। 

এবার নিম্নোক্ত বৈধ আবর্তনটি লক্ষ কর । 

সব ফুল হয় লালবস্ত, (4) 

,* কোনে! কোনো! লালবস্ত হয় ফুল । (1) 

লক্ষণীয় উক্ত 4 মিথ্য| কিন্তু আবর্ত 1 সত্য। ম্থতরাং 4 বাক্য ও এর আঁবত” সমার্থক নয়। 
এজন্য বলা হয় 

4-এর সম আবর্তন সম্ভব নয়, 

4-কে অসমভাবে আবর্তন করতে হুবে। 
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আবর্ভনের সারণী 

967১ «৯ [১০৩ 

91 «৯ 01 

এখাঁনে যে-কোনো! ধারের বাক্যকে আব্তনীয় বলে গণ্য কর! চলে । এক ধারের বাক্য আবর্তনীয়, অন্য 

ধারের বাক্য আবর্ত। 

987১ -৯ 7১15 

“-৯* চিহ্নটি এ কথ। বোঝাচ্ছে £ ছুধারের বাক্য ছুটি সমার্থক নয়। “-৯” জায়গায় পড়তে পাঁর ঃ 

“এর থেকে অসম আবর্তন করে পাওয়া যাঁয়_-% | 

90109 5. 21010 7২ বৈধ আবর্ত নেই 

ওপরের সাঁরণীটি আরও সংক্ষিপ্ত আকারে নিচে লেখা হল। এই সা'রণীটি কণ্ঠস্থ থাক! চাই। 
"এর আবর্ত £, 1এর আবর্ত এ 

4*এর আবর্ত 1, ০0-এর (বৈধ) আবর্ত নেই। 

আবভন সংক্রান্ত দোষ (11805) 

আমরা জানি ০0-এর বৈধ আবর্তন সম্ভব নয়। ০-কে আবর্তন করলে দোঁষ ( 81180) ) 

হয়। এ দৌষের নাম 

০-এর আবর্তন দোষ (91180 01? ০01/$0:076 0 10100051610) ) 

উদাহরণ 

কোনে! কোনে ফুল নয় লাল বন্ত, 
,* কোনো। কোনো লাল বস্তু নয় ফুল। 

এ যুক্তি ০-এর আবর্তন দোষে ছুষ্ট। লক্ষণীয়, হেতুবাঁক্যে ফুল, অব্যাপ্য, কিন্তু এ পদটি সিদ্ধান্তে 

ব্যাপ্য। 

আমরা জানি, 4এ-বাক্যকে সমভাবে আবর্তন করা যাঁয় না। 4-কে সমভাবে আবর্তন করলে 

যে দৌষ হয় তার নাম 
4-এর মম আবর্তন দোষ (11909 ০0151001019 ০0156101776 4 01009510101) 

উদ্দাহরণ 
সব"মান্থষ হয় চিন্তাশীল প্রাণী, 
সব চিন্তাশীল প্রাণী হয় মানুষ | 

এযুক্তি 4-এর সম আবর্তন দোষে ছুষ্ট। লক্ষণীয়, এখানে “চিন্তাশীল প্রাণী” হেতুবাক্যে অব্যাপ্য, 

কিন্ত সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য। 
দোষের উদাহরণ দিতে গিয়ে আরা যে অবৈধ যুক্তি ছুটি উল্লেখ করেছি তার কোনোটি 

সম্পর্কে বলা যায় নাঃ এর হেতুবাক্য সত্য, সিদ্ধান্ত মিথ্যা (বস্তত উক্ত যুক্তি ছুটির হেতৃবাক্য 

(২য় ভাগ )-১৯ 
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সত্য, সিদ্ান্তও সত্য)। তবু যুক্তি দুটি অবৈধ । অবৈধ* কেননা এ আকারের এমন যুক্তি থাকতে 

পারে যাঁর হেতুবাঁক্য সত্য সিদ্ধান্ত মিথ্যা (পৃষ্ঠ 78-এতে 4-র সম আঁবর্তনের উদ্দাহরণটি, 
আর পৃষ্ঠা 79-এতে ০0-এর আবর্তনের উদাহরণ দুটি দেখ )। 

আমরা ইচ্ছা করে এমন অবৈধ যুক্তি নিয়েছি, যার হেতুবাঁক্যও সত্য, সিদ্ধান্তও সত্য । নিয়েছি 
এ কথাটার উপরে জোর দেওয়ার জন্য : বৈধতা বা অবৈধতার লক্ষণ দিতে গিয়ে হেতৃবাক্য ও 

সিন্ধান্তের সত্যত৷ মিথ্যাত্বের কথা বলতে হয়, ঠিক; কিন্ত 
কোনো যুক্তির বৈধতা পরীক্ষা করতে হলে হেতুবাক্য বা সিদ্ধান্তের সত্যতা মিথ্যাত্বের কথা 
তোলার বা এদের অর্থের দিকে নজর দেওয়ার দরকার নেই। 

কোনে৷ যুক্তির বৈধতা! পরীক্ষা করতে হলে কেবল দেখতে হবে যুক্তিটি যে প্রকারের, সে প্রকারের 

যুক্তির বৈধতার সব নিয়ম মান! হয়েছে, কি হয় নি। 

যদি কোনে নিয়ম লঙ্ঘন করা হয়ে থাকে তাহলে 

যুক্তিটি অবৈধ 
এয় হেতুবাক্য ব! দিশ্ধান্ত সত্য মিথ্যা যাই হোক না কেন, অথবা হেতুবাক্য বা সিঙ্ধান্তের অর্থ ষা-ই 

হোক না৷ কেন'। 

অনুশীলনী 
১৪. কেন 4 বাক্যের ( বৈধ ) সম আবর্তন হয় না তা ব্যাখা। কর। 

১৫, ০0 বাক্যের বৈধ আবত'ন কেন হয় না__বুঝিয়ে বল। ০-এর আবর্তনের এমন একটি 
ৃষ্টাস্ত দাও, যার হেতুবাক্য সত্য কিন্তু সিদ্ধান্ত মিথ্যা । 

১৬. নিম্নোক্ত বাক্যগুলির আবত (০010%6:56), সম্ভব হলে, দাও। আব হেতুবাকয ও 
সি্বাস্ত কোন্ ক্ষেত্রে সমার্থক আর কোন্ ক্ষেত্রে অদমার্থক তাঁও উল্লেখ কর। 

/৯10101109 8216 9617-6৮102111. 

86165 910106 ০81 52170 (1)6 ০011177966 01 4১109, 

[০৬৮ 170010 216 ৪8০00211765 91101 01161096169, 

4৯11 2165 1001 58110050178 8০ (০0 0170101. 

[০ 1081) 15 (10010108119 11017651. 

90106617965 811 ০৮1 ০0109 911. 

৬. প্রতিবর্ভন ও আবর্ভনের যুক্ত প্রয়োগ 

প্রতিবর্তন ও আবর্তন হল ছুটি মৌলিক নিষাশন-প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়া ছটি যুক্ত করে-_ 
পর পর প্রতিবর্ভন আবর্ভন করে--নানা রকমের যুক্তি, বস্তত যুক্তিশৃঙ্খল, পাওয়। যায়। যেমন, কোনো 
বাকাকে প্রথথে প্রতিষর্তন করে লব প্রতিবর্তকে আবার আঁবর্ভন করা যায়। আবার কোনো বাক্যকে 
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প্রথমে আবর্তন করে যে আবর্ত পাওয়। যাঁবে তাকে আবার প্রতিবর্তন কর যায়। এভাবে পর পর 
প্রতিবঙন ও আবর্তন করে বছদূর এগিয়ে যাওয়া যায় এবং নতুন নতুন আকারের দিদ্ধাত্ত পাঁওয়। যায়। 

তবে একই প্রক্রিয়া পর পর দুবার প্রয়োগ করে লাভ নেই, কেননা এরকম করলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
আবার মূল বাক্যে ফিরে আমতে হুয়। যেমন, কোনো! বাক্যকে প্রতিবর্তন করে লন্ধ গ্রতিবর্তীটতে 
আবার প্রতিবর্তন করলে মূল বাক্যটি ফিরে পাওয়া যায়। 

প্রতিবর্তন ও আঁবনের যুক্ত প্রয়োগের, বা যুক্তি শৃঙ্খলের, একটি উদাহরণ । 
4৯1] 19 216 4 

থেকে পেতে পারি 
90106 101)-,9 216 170 421 

পেতে পারি এভাবে £ 
41] 5215 47, 

[915 816 1100-12, | প্রতিবতন _ 

০ 5 816 10010 * 

০ 10017-1১ 216 ১. [ আব্তন ] 

্বি0 10010-7১ 216 15১ * 

/৯]] 0010-7 210 10010-9. | প্রতিবর্তন ] 

/৯1] 10010-77 219 10010-) * 

90176 101-5 216 1001-1, [আবতন ] 

9010)6 1)01)-9 076 10010-7) * 

90109 1701-5 276 ?%০9% ৮,  [ গ্রতিব্তন ] 

এখানে গাঁচটি অমাধ্যম যুক্তি আছে, ঠিক? কিন্তু সব কয়টি মিলে গঠিত হয়েছে একটি যুক্তিশৃঙ্খল। 

লক্ষণীয়, এতে প্রত্যেক পূর্ববর্তী যুক্তির সিদ্ধান্তকে পরবর্তী যুক্তিতে হেতুবাক্য হিসাবে ব্যবহার করা 

হয়েছে । যে বাক্যগুলিকে দুবার করে ( একবার সিদ্ধান্ত, একবার হেতুবাঁক্য হিদাবে ) ব্যবহার কর৷ 

হয়েছে সেগুলি একবার করে ব্যবহার করে (তারকাচিহ্িত বাক্যগুলিকে বাঁদ দিয়ে ) উক্ত শৃঙ্খলটি 
এভাবে মংক্ষেপ করা যায়। 

(1) 11115 ৪572 [ মূল বাক্য ] 
(2) ০5 89 1700-৮ ী (1)-এর প্রতিবত” 

(3) 2০ 1100- 8:65 (2)-এর আবর্ত 

(4) 41110010742 216 1000-5 (3)-এর প্রতিবত' 

(5) 80106 00145 816 1100-  (4)-এর আবর্ত 

(6) 90229 0010.45 876 201,  (5)-এর প্রতিবর্ত 

লক্ষণীয় : এখানে প্রত্েক পরবতী বাক্য নি্ষাশিত হয়েছে এর অব্যবহিত পূর্ববর্তী বাকা থেকে। 
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মুল শৃঙ্ধলের সব “** বর্জন করা হয়েছে। আর প্রত্যেকটি বাক্য চিহ্নিত হয়েছে ক্রমিক সংখ্যার 
ছারা । বিশেষভাবে লক্ষণীয়, 

প্রত্যেক বাক্যের ডানধারে “টিপ্লনী” (81117018107 ) যুক্ত হয়েছে । 
এ “টিগ্লনী” খুব গুরত্বপূর্ণ, কোন্ বাক্য কোন্ বাক্য থেকে কিভাবে নিফাশিত হয়েছে এর থেকে তা 
বোঝা যায়। 

উক্ত সংক্ষিণ্যুক্তি-শৃঙ্খলে মূল হেতুবাক্য হল *%1119 ৪7০ 7৮ আঁর চরম সিদ্ধান্ত হল “৪0176 
100-5 26 001” | লক্ষণীয়, চরম সিদ্ধান্তটি কেবল একটি হেতুবাক্য থেকে নিফাশিত হয় নি। 
এ সিদ্ধান্ত নিষ্কাশনের জন্য প্রয়োজন হয়েছে পাঁচটি হেতৃবাক্য। প্রশ্ন হল: এ শৃঙ্খলে একাধিক 
হেতুবাক্য থাকা সত্বেও একে অমাধ্যম যুক্তি (ব৷ যুক্তি-শৃঙ্খল ) বলব কেন্ব? উত্তরে বলতে পারি : 

আমরা অমাধাম যুক্তির যে ছুটি লক্ষণ দিয়েছি তাঁর দ্বিতীয লক্ষণ অনুসারে এটি অমাঁধাম যুক্তি 
(ৰা যুক্তি-শৃঙ্খল ) বলে গণ্য হতে পারে । এতে হেতুবাক্যে ষে ষে পদ শিদ্ধান্তেও সে নে পদ 
বা তার বিরুদ্ধ পদ । 

আমরা এক প্রকারের অমীধ্যম যুক্তি-শৃঙ্খল দেখালাম । এভাবে আরও বহু প্রকাবের (মানে, 
আকারের ) শৃঙ্খল পাওয়া যায়_কেবল পর পর প্রতিবর্তন ও আবর্তন করে। 

5, 4) 000-5, 0০০-৮--এদের যে কোনোটিকে উদ্দেশ্ত ব| বিধেয় করে মেট নিম্নোক্ত আট 
প্রকারের বাকা পেতে পারি £ 

১ ৮৩ 

৩---10010-72 11010-7 9 

001)-5--7 1710010-5 

1001)----11010-1 11010-1---17017-9 

55--4৮”*কে হেতুবাক্য হিসাবে নিলে, আর বাকি থাঁকে সাঁত রকম বাক্য। এদের প্রত্যেকটিকে সিদ্ধান্ত 
হিসাবে নিয়ে মোট সাত রকমের অমাধ্যম যুক্তি ব| যুক্তি-শৃঙ্খল পেতে পারি £ 

১2 ১-+12) 9--47 

**:9--0010-7 ১০ 0010-79-72, *. 001)-/9- -0019-7) 

৩1১ 972 572 

"1১79, ৮1000-7--5, ১১: 4000-5, 

০-72 

"*. 1001-10-75, 

প্রথম যুক্তি-আকার সারির প্রথমটি (গ্রতিবর্তন ), আর দ্বিতীয় সারির প্রথমটি (আবর্তন) আমরা 
আগেই আলোচনা করেছি। বাকি আকারের যুক্তি বাঁ যুক্তি-শৃঙ্খল গঠন করা, “5-_1 থেকে বাকি 
আকারের সিদ্ধান্ত নিষ্কাশন করা মোটেই কঠিন নয়। কেননা, আমাদের হাতে আছে ছুটি শক্তিশালী 
হাতিয়ার ; প্রতিবর্তন ও আবর্তন প্রক্রিয়া। একটির সাহায্যে উদ্দেশ বিধেয়ের স্থান বিনিময় করতে 
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পারি। আর একটির দাহায্যে বিধেয়ের বিক্ুদ্ধ পর্দ পেতে পাঁরি। এখন যদি কোনে উদ্দেশ্যের 
বিরুদ্ধ চাও তাহলে আঁবর্তনের সাহায্যে একে বিধেয়ের জায়গায় নিয়ে এর বিরুদ্ধ পেতে পাঁর। কাঁজেই 

বাকি যুক্তি-আকারগুলি আলোচনার প্রয়োজন নেই। তবু আমরা সর্বশেষ আঁকাঁরটি পৃথকভাবে 

আলোচনা করব। এ আঁকার বা এ আকারের যুক্তিকে বলে ব্যাবর্তন (০০708150510 )। 
অমাধ্যম যুক্তিশৃঙ্খল ও সমার্থত 

ব্যাবঙন আলোচন। করার আগে সমার্থত৷ সন্বদ্ধে ছু একটা কথা৷ বলে নেওয়া ভাল। মনে কর, 

1» ৫, & তিনটি বাক্য । এখন সমার্থত। সম্বন্ধ এমন ষে 

যদি কোনে! বাক্য & হয় 9-এর সমার্থক, আর 0 হয় £-এর সমার্থক 

তাহলে ৮ হবে £-এর সমার্থক | 

আবার মনে কর, পি", ফা» বি ভিএদের প্রত্যেকটি এক একটি বাক্য বোঝাচ্ছে। তাহলে উক্ত 

সমার্থতা সুত্র অনুসারে 

প€৯ফ, ফ€*ব, ব€গভ ১, পৰ৯ভ্* 

এখাঁনে “«৮*"*এর জায়গায় পড়তে হবে £ "এন সমার্থক হল-_» 
উদাহরণ 

(1) 411 15 210 2 ০9 216 10010-7 (2) স্পট 

(2) [০5 216 007-7 +৯ 2০ 00-৮ 815 15. (3) 

(3) ট্ব০170107-7 81619 ৯ 411 000-7 916 001)-59 (4) 

(1) 41115 2197 ৮ 11 001)-72 216 10010-5 (4)%% 

কিন্তু প আর ভ-এর যধ্যবতা কোনে! ছুটি বাক্য যদ্দি অসমার্থক হয় তাহলে প আর ভ 

অসমার্থক । ধরা যাঁক, 
প€স্ফ, ফ-৯ব, ব€৯ভ 

তাহলে বলা যায় না: .. পঞ€্”ত। 

উদাহরণ 
(1) ০.5 216 7 +৮ 4৯] 5816 10010-7১ (2) 

(2) 4৯11 5 219 101)-17 -৯ 901076 1101)-7 86 5 (3) 

(3) 50139 1)011-1 810 5 ৯ 90110 1)018-77 ৪10 1701 17017-5 (4) 

এখানে (1) ও (4) অনমার্থক, কেননা মধ্যবর্তী একটি পর্বের ছুটি বাকা-(2) ও (3)-_অসমার্থক। 

আমর! জানি যে 

* এ ীসক্ধান্ত পাই উত্ত সূঘ দুবার প্রয়োগ করে । পাই এভাবে 

প€্সফ, কসর 2 পৰশস্ব। আবার 

প€স্”ব, ব€্ভ ১ গশশ্ভ 

** (2) (1)-এর প্রাতিবর্ত .'. সমার্থক ; (১) (2).এর, ৮-এর, আবর্ত ** সম্গার্থক ; (4) (3)-এর প্রাতবত* 

** লঙ্ার্থক। 
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কোঁনো৷ বাঁক্য ও এর প্রতিবর্ত সমার্থক 
£ ও প্ল"এর আবর্ত, 1 ও 1-এর আবর্ত সমার্থক 

কিন্ত 4 আঁর 4-এর আঁবর্ত অসমার্থক। 

কাঁজেই কোনো! বৈধ অমাধ্যম-যুক্তিশৃঙ্খলের মূল হেতুবাক্য ও চরম সিদ্ধান্ত সমার্থক কিনা তাহা নিয় 

কর খুব সহজ । দেখবে 
কোনে! নিষ্ষাশনপর্বে 4-কে আবর্তন কর! হয়েছে কিন।। যদি হয়ে থাকে তাহলে মূল হেতুবাক্য 

ও চরম সিদ্ধান্ত অসমার্থক, নতুবা বৈধ শৃঙ্খলের মূল হেতুবাক্য ও চরম সিদ্ধান্ত সমার্থক । 

৭. ব্যাবভ'ন ( 0000:817051601 ) 

57 

100-1 -11010-9 

--এ আকারের যুক্তিকে ব্যাবর্তন (০01008)9916101॥ ) বলে। আর 4/১--7৮” আকারের বাক্য 

থেকে “2০০0-7-1০2-5” আকারের বাক্য নিষ্কাশন করাকে বলে ব্যাবঙন করা (0 ০0710870056) । 

তারপর এ যুক্তির হেতুবাক্যকে বলে ব্যাবর্তনীয়*, আর সিদ্ধান্তকে বলে ব্যাব্ত ( ০০০৫৪0511%6 )। 

“৪” আকারের কোনো বাক্য থেকে সরাপরি “1000-7--11010-9” আকারের বাক্য 

নিভূ'লভাবে নিষ্ষাশন করা শক্ত। কিন্তু প্রতিবর্তম ও আবর্তনের সাহায্যে অতি সহজে এরূপ বাক্য 
নিষ্কাশন করা যায়। ব্যাব্র্তনের উক্ত লক্ষণ বা আকারটি লক্ষ কর। এটা লহজবোধ্য ষে__ 

/9--7 আঁকারের বাক্যকে প্রতিব্তন করে পাব 

6-00-৮ আকারের বাক্য, আর লন্ধ বাক্যাটিকে আবর্তন করে পাব 
0010-77-19 আকারের বাক্য, আর এ বাক্যাটিকে প্রতিবর্তন করে পাঁব 
0017-1---1)0100-/9 আকারের বাক্য । 

স্পষ্টতই সর্বশেষ আকারের বাক্য হবে সর্বপ্রথম আকারের বাক্যের ব্যাবর্ত। 

তার মানে 

ব্যাব্ত- প্রতিবর্তের আবর্তের প্রতিবর্ত 

০0181081)091116 _ 00%9159 01 11)6 0010%9156 01 (16 00%6159 

নিভূ'লভাবে প্রতিবর্তন ও আবঙন করলে নির্ভুল ব্যাবর্ত পাওয়া যাঁবে। কাজেই ব্যাবর্তনের 
বৈধতার নিয়ম পৃথকভাবে বলার প্রয়োজন নেই। নিম্নোক্ত অন্থজ্ঞটি মেনে চললে অবশ্যই বৈধ ব্যাবর্ড 
পাবে। 

প্রদত্ত বাক্যটিকে নির্ভূলভাবে প্রতিবর্তন কর, তারপর প্রতিবর্তাটকে নির্ভুলভাবে আবর্তন 
কর, এবং সর্বশেষে আব্তটিকে নিভূলিভীবে প্রতিব্তন কর। 

* ব্যাবত'নর/-এর ইংরেজী প্রাতশন্দ নেই। মানে, ইংরাঁজতে ব্যাবতনের হেতুবাকোর কোনো পৃথক 
নাম নেই। 
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ব্যাব্তন করার যে কায়দীর কথা বল! হল তাঁর থেকে বোঝ। যাবে, ব্যাবর্তনকে আমরা একটা 

যুক্তি-শৃঙ্খল বলে গণ্য করছি। এ শৃহ্খলে “৪--7” আকারের বাক্য হল মূল হেতুবাক্য, আর 

€11010-7--001-/9” আকারের বাক্য চরম সিদ্ধান্ত । 

এখন বিভিন্ন প্রকারের অনপেক্ষ বাক্যকে ব্যাৰর্তন করার চেষ্টা করা যাঁক। নিচে পোলীয় লিপি 

ব্যবহার করা হল।* 

4 

(1) 9 [ মূল বাক্য । এখানে (1)+৯(2), (2৮3) ৩)৭৮(৫) 

(2) 589 (1)-এর প্রতিবর্ত হ্থতরাঁং (1)+৯(4)। তার মানে 4 আর 

(3) ৩ (2)-এর আবত' 4-বাঁক্যের ব্যাবির্ত সমার্থক । 

(4) 4৪ (3)-এর প্রতিবর্ত, এবং 

(1)-এর ব্যাবত' 

9 

(1) 0% [মূল বাক্য | 
(2) বু (1)-এর প্রতিবর্ড এখানেও (1)৮2)১ (24৯3), (34৮৫) 

(3) 15 (2)-এর আবর্ত স্থতরাং (1)+৯(4)। তার মানে, 0 আর 

(4) 0চ5্ (3)-এর প্রতিবত' এবং ০-এর ব্যাবর্ত সমার্থক । 

(1)"এর ব্যাব্্ত' 

4 আর এ-এর' ব্যাবর্ত সমার্থক, আবার 0 আর ০-এর ব্যাবর্ত সমার্থক । এজন্য 4 আর 

০-এর ব্যাবর্তনকে বলে সম ব্যাবর্তন (51101)19 ০001(:2100510101) )। দেখা যাবে, £&-এর সম 

ব্যাবর্তন অবৈধ । 
£ 

44 আর ০-এর ব্যাবর্তন লক্ষ কর। এ ব্যাবর্তনে মূল বাকের গণ ও পরিমাণ অপরিবতিত 
রেখে এর উদ্দেশ্তের জায়গায় বিধেয়টির বিরুদ্ধ পদ, আর বিধেয়ের জায়গায় উদ্দেশ্টটির বিরুদ্ধ পদ বসানো 

হয়েছে। এভাবে কেও যদি ( সমভাবে ) ব্যাবর্তন কর! হত তাহলে ব্যাবত'ন নিগ্নোক্ত রূপ গ্রহণ 

করত। 

০ /9 81:59? 

০ 10070-2 81940010-5 

কিন্তু এ ব্যাবর্তন অবৈধ । কেননা এ আকারের এমন দৃষ্টান্ত থাকতে পারে যার হেতুবাঁক্য সত্য, 

সিদ্ধান্ত মিথ্যা। যথা 
0 09107805916 11001908, 

ব0 2017-707018109 215 110107-03611778109, 

* পুঃ 36 দেখ । 
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এ যুক্তির হেতুবাক্য সত্য, কিন্তু এর সিদ্ধান্ত মিথ্যা ঃ এমন অ-ভারতীয় আছে যাঁর! অ-জার্মান ) 
যথা, ইংরেজর! | 

দেখা গেল, ধেঁভাবে 4 আর ০-কে ব্যাবর্তন করা যাঁয় ।সেভাবে ( সমভাবে ) "কে ব্যাবির্তন 

করা যায় না। কিন্তু নিয়োক্তরূপে £-কে ব্যাবর্তন করা যাঁয়। 

(1) 89 [ মূল্ বাক্য ] 

(2) 4% (1)-এর প্রতিবর্ত লক্ষণীয় এখানে (1)+৯(2), কিন্তু 2)-৯(3), 

(3) 15 (2)-এর আবর্ত আর (3)+৯4), স্তরাঁং (1)-৯(4)। তার 

(4) 0৮3 (3)-এর প্রতিবর্ত, এবং মানে £€ ও 7-এর ব্যাবর্ত সমার্থক নয়। 

(1)-এ ব্যাবর্ত । সমার্থক নয়, কেনন! 

মধ্যবতাঁ পর্যের 4 আর 4-এর আবর্ত অপমার্থক । £% আর £৪-এর ব্যাবর্ত অসমার্থক বলে. 7-এর 

ব্যাবর্তনকে বলা হয় অসম ব্যাবর্তন (০01000:810516101) 69 11701191101) )। বলা হয়, “কে 

সমভাবে ব্যাবন করা যাঁয় না ব্যাব্তন করতে হবে অদমভাবে (09 11771020101) | 

] 

1এর বৈধ ব্যাবর্তন সম্ভব নয়। কেননা “90176 5 8৫6 7০৮ থেকে «101-19--1017-” 

আকারের কোনে বাক্য পেতে হলে 0 বাঁক্যেব আবর্তন প্রয়োজন, কিন্তু 0 বাক্যকে বৈধভাবে 
আবর্তন করা যায় না। 4-কে ব্যাবর্তন করার চেষ্টা করে দেখ। 

(1) 90176 5 216 £ (4) [ মূল বাক্য ] 

(2) 50109 9 816 1006 1017-7 (0) (1)-এর প্রতিবর্ত 

এখন (2)-কে আবর্তন না করলে "02-%”-কে উদ্দেশ্য হিসাবে পাওয়া যাবে না। কিন্তু (2) হল 

0 বাক্য, কাজেই এর বৈধ আবর্তন সম্ভব নয়। এক কথায়, 

1-এর বৈধ ব্যাবর্তন সম্ভব নয়, 

কেননা ০9-কে বৈধভাবে আবর্তন করা যাঁয় না। 

ব্যাবর্তনের সারণী 

450 ৯ 405৪ 

ৃ 090 «৯ ০৮5৪, 
এখানে ষে কোনো বাক্যকে ব্যাবর্তনীয় বলে গণ্য করা চলে। এক ধারের বাক্য ব্যাব্ত'নীয়, অন্ত 

ধারের বাক্য ব্যাবর্ত । 

ব্যাবর্তনীয় ব্যাবর্ত 
79) "৯ 005 

[9- বৈধ ব্যাবর্ত নেই 
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অঙম আবভর্ন ও অসম ব্যাবত'ন £ 
এ জন্বন্ধে একট কথা 

আবর্তন ও ব্যাবর্তনের লক্ষণ এভাবে দেওয়। যেত : 

কোনে। বাক্যের আকাঁর__এর গুণ ও পরিমাঁণ__অটুট রেখে উদ্দেশ্ঠের জায়গায় এর বিধেয়টি 
এবং-বিধেয়ের জায়গায় এর উদ্দেশ্টটি বসিয়ে আর একটি বাঁক্য নিষ্কাশন করাকে বলে আবর্তন; 
আর কোনে বাক্যের আকার__এর গুণ ও পরিমাণ__অটুট রেখে উদ্দেস্টের জায়গায় এর 
বিধেয়ের বিরুদ্ধ পদ, এবং বিধেয়ের জায়গায় এর উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধ পদ, বসিয়ে আর একটি বাক্য 

নিষ্কাশন করাকে ব্যাবর্তন বলে। 

অথব। এভাবে এদের লক্ষণ দেঁওয়। যেত £ 

+8--+” আকারের কোঁনো বাক্য থেকে “79” আকারের কোনো! সমার্থক বাক্য নিঙ্কাশন 

করাকে বলে আবর্তন, আর 

“54৮” আকারের কোনে বাক্য থেকে 4070-,9- _801-7” আকারের কোঁনে। সমার্থক 

বাক্য নিফষাঁশন করাকে বলে ব্যাবর্তন। 

এভাবে যদি লক্ষণ দেওয়া হত তাহলে অলম আবর্তন ও অসম ব্যাবর্তনের কথা বলা যেত না। 

এনব অবৈধ হয়ে পড়ত। কিন্তু গতান্থগতিক যুক্তিবিজ্ঞানীরা অসম আবর্তন ও অসম ব্যাবর্তনকে 

বৈধ প্রক্রিয়। বলে মনে করেন ।* এজন্য উক্তরূপে এদের লক্ষণ দেওয়া হয় নি। 

আমর। জানি, যে কোনো অন্পেক্ষ বাঁক্যের প্রতিবর্ত পাঁওয়। যায়, কিন্তু সব অনপেক্ষ 

বাক্যের পম ব। অনম আবত? সম ব! অপম ব্যাবর্ত পাঁওয়| যায় না। কোন প্রকারের বাক্য থেকে 

কোন্ প্রকারের সিদ্ধান্ত পাঁওয়! যাঁয় না, তা নিচের সারণীটি দেখলেই বোঝা যাবে। “১৫৮-এর 

জায়গায় পড়তে হবে ঃ নেই। 

* পরে দেখব (অধ্যায় ৮, বিভাগ ১২ দুষ্টব্য ), নব্য হ্যান্তীবজ্ঞানীরা অসম আবর্তন ও অসম ব্যাবর্তন 

অবৈধ বলে মনে করেন । এরুপ মনে করার হেতু কী তা পরে দেখা বাবেং। 

(২য় ভাগ)-১২ 
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অনুশীলনী 

১৭. যে ক্ষেত্রে সম্ভব লে ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বাঁক্যগুলিব ব্যাবর্ত দাও হেতৃবাক্য ও সিঙ্ধাস্ত কোন্ 
ক্ষেত্রে সমার্থক কোন্ ক্ষেত্রে অপমার্থক তাও উল্লেখ কর। 

4৯11 21600017800 0080 5901) 9০. 

0 ০৬০1 (819 ৬০ 17621 19 0 ০6 09119৬60.. 

90176 170910-560001)69 819 17010-211015, 

276 16515 21 50219 ড/1)0 106৬০910611 ৪, /0111)0 

191 01)6 15 016 065 10056 ০1 1)19 11697951. 

০০০৫ 15 ৫9901960. %/1)0 081) 1181)906 ৫, 010000119, 

১৮, (9180, 11616 [0991019) [016 ০01%9159, 0৬6756 8180 116 ০0110:81909161%6 ০1 

016 19110111)% : 

11101) 076 0৫9 106 ৫16 0116. 

13155560. ৪16 (116 [09899 17790919, 

4১1] 009৮ 10৮০ 11105 10৬০ 21081106, 

£৯ 0100 10 1900 5 010) ডে০ 10) 079 0091). 

7065 06৬61 911 110 ৫16 11) ৪ 152 08096. 

১৯, 916, 11619 1095381919১ [070 ০010156, 00%2156 210 001081009161$6 ০1 (0106 

10110511170 £ 

০0106 15 ০০৪10] 6960 0011), 

৬/110০%61 19০61) 1050906102, 10610) 1070৬1589. 

1015 0861 (0 1084 & 91116 17021), 

000596 216 2]1 (0111005 010199001711)0, 

1106 %10160 9191] পি]| 6 1019 ০%/1. %/101510955, 

৮. বিরূপভাহেতুক যুক্তি 

ভূমিকা ; বিরূপভাহেতুক যুক্তির বৈশিষ্ট্য 

এতক্ষণ আমরা যে সব অমাধ্যম যুক্তি আলোচনা! করেছি তাতে 4, 75) ], ০- আকারের 

কোনে। বাক্য থেকে এ জাতীয় কোনে। আকারের কোনো বাক্য নিষ্কাশন করা হয়। মানে, এ সব 

অমাধ্ম যুক্তির হেতুবাক্য এবং সিদ্ধান্ত £, 7, [ বা ০ আকারের কোনে বাক্য । যথা 
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১ 

সব দার্শনিক হয় বিজ্ঞানী, (4১) 

কোনো দার্শনিক নয় অবিজ্ঞানী (8) 

এর হেতুবাক্য 4, আর সিদ্ধান্ত ৪, আকারের বাক্য | 

এখন ঘে অমাধ্যম যুক্তি আলোচন! করতে যাচ্ছি তাঁতে 4৯, 75, [ বা 9 আকারের বাক্য থেকে 

এসব অ।কারের কোনে। বাকা নিষ্ক'শন কর! হয় ন।) এ আকারের কোনে। বাক্যের সত্যত। বা মিথ্যাত্ব 

থেকে এ আকারের অন্ত কোনে। বাক্যে নত/যতা ব| মিথ্যাত্ব নিষ্ষাশন করা হয়। তার মানে এ 

জাতীয় অমাধ্যম যুক্তির হেতুবক্য ও সিদ্ধান্তের আঁকার হল £ _-এ বাক্যটি সত্য, (বা)-_এ বাক্যটি 
মিথ্য। ৷ 

উদাহরণ 
্ 

“সব জড়বাদী হয় বস্তবাদী”--এ বাঁকাটি সত্য 

“কোঁনে৷ কোঁনে। জডবাঁদী নয় বস্তব|দী”__এ বাঁক্যটি মিথ্যা । 

(১) আর (২)-এর পার্থক্য লঞ্গণীয় | (১) বঝ। এ জাতীয় যুক্তিতে বলা হয় £ ব্যাপারট। এমন .". ব্যাপারটা 

তেমন। এর হেতুবাঁক্যে ও সিদ্ধান্তে কোনে। ব্যাপার ঝ| পরিস্থিতি সম্পর্কে উক্তি কর! হয়। কিন্ত 

(২) বা এ জাতীয় যুক্তিতে বল। হয় ঃ অমুক বাক্যটি সত্য (ব| মিথ্য।)., তমুক বাক্যটি সত্য (বা 

মিথ্যা)। এর হেতুব।ক্যে ব দিদ্ধন্তে উক্তি কর! হয় কোনো বাক্য সম্পর্কে । 
(২)-সংখাক যুক্তি যে জাতীয় যুক্তি তাকে বলে বিরূপতাহেতুক যুক্তি বা বিরূপতাভিত্তিক 

যুক্তি; কেনন। এরূপ যুক্তির ভিত্তি হল বিরূপত! সম্বন্ধ, ছুটি বাঁক্যের মধ্যে বিবূপতা সম্বন্ধ থাকলেই 

এরূপ যুক্তি গঠন সম্ভব । তাহলে বলতে পারি 

বিভিন্ন বিরূপত। সম্বপ্ধকে ভিত্তি করে বাঁক্যের সত্যতা মিথ্যা ত্ব সম্পর্কে যে যুক্ত গঠন করা হয় 

তাঁকে বলে বিরূপতাহেতুক যুক্তি। 

এ জাতীয় যুক্তির প্রকৃতি ভাঁল করে বুঝতে হলে বিভিন্নরূপ বিরূপতা৷ সম্পর্কে পরিফাঁর ধারণা 

থাকা দরকার, আর এদের নিয়ম জান। থাঁক। দরকার । অধ্যায় ২, বিভাগ ১০-এতে বিরূপতা৷ আলোচনা 

করা হয়েছে। এ অংশটি আবার পড়ে নাও। আঁর নিচের সারণীটি মুখস্থ করে ফেল। 

/80 আর 1852 £ পরম্পরের অতিবিষম £90 আর 09 £ পরম্পরের বিরুদ্ধ 

[9 আর 0%১ : পরম্পরের অন্রুবিষম 7597 আর হ9) £ পরম্পরের বিরুদ্ধ 

/-] 2490 790-এর অতিবর্তী 

17-% 2199 490-এর অন্ুবর্তা 

7--0: 850 0%১-এর অতিবতা 

০0-7;£ 0990 5০-এর অনুবর্তী 

নিচে আমর। বিভিন্ন রূপ বিরূপতার নিয়ম আলোচনা করতে যাচ্ছি। তার আগে “50220” শব্দটি 

সম্পর্কে কয়েকটি কথ! বলে নেওয়া দরকার । 

অতিবতিতা-অন্ুবতিতা-- 



92 নব্য যুক্তিবিজ্ঞান 

যুক্তিবিজ্ঞানে “5০706” (কোনে কোনো” )এর অর্থ 

দৈনন্দিন জীবনের ভাষায় যেভাবে আঁমরা "9০106, “কোনো কোনো”, “কতিপয়” ব্যবহার করি 

তার অর্থ হল : কেবলমাত্র কয়েকটি, সব নয়। যেমন, আঁমর! জানি 

সব মাম্ষ হয় প্রাণী, 
কাজেই মনে করি 

কোনো কোনে মানুষ হয় প্রাণী 

এ উক্তি কর! অনঙ্গত। কেননা আমরা মনে করি, “কোনে! কোনে। মান্য হয় প্রাণী” এ উক্তির মধ্যে 

এমন ইঙ্গিত থাকে যে £ “সকল মানুষ হয় প্র/ণী”__এ বাক্য মিথ্য।। মানে, আমর! মনে করি, এ বাক্যের 

মধ্যে এমন ইঙ্গিত থাকে যে £ কোনে। কে।নে। মানুষ প্রাণী নয়, (আর কোনো কোনে। মানুষ প্রাণী )। 

আমরা বলি 

কোনে। কোনে ছাত্র হয় বাঙ্গালী । 

এ উক্তির মধ্যে এমন ইঙ্গিত থাঁকে যে “সকল ছাত্র হয় বাঙ্গালী”-_-এ বাক্য মিথ্যা» অর্থাৎ এ ইঙ্গিত 

থাকে যে, কোনো কোনে ছাত্র বাঙ্গালী নয়। 

কিন্তু যুক্তিবিজ্ঞানে 490076, “কোনে কোনো” যে অর্থে ব্যবস্বত হয় তাতে এমন কোনো ইঙ্গিত 

থাকে না। যুক্তিবিজ্ঞনীর। কথাটি যে অর্থে ব্যবহার করেন সে অর্থে “90106” (“কোনো কোনো” ) 

মানে ঃ অন্তত একটি (সব হতেও বাঁধা নেই )। এ অর্থে সঙ্গতভাঁবে বল যায় ঃ 

কোনে। কোনে মানুষ হয় প্রাণী । 

উক্ত অর্থে এ বাক্যের মধ্যে এমন ইঙ্গিত নেই ষে ঃ আর কোনো মানুষ প্রাণী নয়। উক্ত বাক্যের বক্তব্য 

অন্তত একজন মান্য হয় প্রাণী, (এমনও হতে পারে যে সব মানুষই প্রাণী )। 

48010”-এর উক্ত অর্থ থেকে বোঝা যাঁয় যে, কোনে৷ আংশিক বাক্য, যেমন [9 সত্য হলে 

অন্ুযঙ্গী সাধিক *বাক্য, &১9, মিথ্য। হবে এমন কথ। নেই ১ £9) বাঁকাটি মত্যও হতে পারে, আঁবাঁর 

মিথ্যাও হতে পারে। যেমন 

80176 1001) 219 17)010215” (1)-_ সত্য*, 

“/৯]1 10061 216 107016915”  (/১)- সত্য । 

90176 901091015 219 117018175” (])- সত্য, 

441] 500৫01005 210 [11901955 (4১)--মিথ্যা | 

আবার কোনে আংশিক বাক্য, যেমন 752, সত্য হলে 'অনুযঙ্সী আংশিক বাক্য, 0%) বাক্য, সত্য 
হৰে এ কথ! বলা যাঁয় না) 09 বাক্যটি সত্যও হতে পারে, মিথ্যাও হতে পাঁরে । যেমন 

%5017)9 17618 216 1710119155 ()- সতা, 

49010611618 ৪16 1701 11016515” (০0)- মিথ্যা । 

* এ রকম ক্ষেতে “সত্য”, প্ধ্যার আগে এ বাকাটি' যোগ করে নিতে হবে 
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49017) 800091009 816 [110121$ (1)--সত্য, 

48016 500091)69 216 1106 11)019179” (0)--সত্য। 

অতিবিবমতভার নিয়ম 
(89 01 00087 0707)95161011) 

(১) (২) 

সব মানুষ হয় দেবতা (4) সব ভারতবাসী হয় দার্শনিক (4) 

কোনে। মাুষ নয় দেবত। (2) কোনে। ভারতবাসী নয় দর্শনিক (2) 

অতিবিষমতার উদ্দাহরণগুলি লক্ষ করলেই বোঁঝ! যাঁয়, ছুটি অতিবিষম বাক্য একসঙ্গে সত্য হতে 

পারে না--এদের একটি সত্য হলে অন্যটি অবশ্যই মিথ্য। হবে। কিন্তু এদের কোঁনো একটি মিথ্যা হলে 

অন্যটি সত্য হতে পারে (প্রথম দৃষ্টান্তটি দেখ), আবার অন্যটি মিথ্যাও হতে পারে (দ্বিতীয় দৃষ্টাস্তটি 
দেখ )। মানে কোনে। বাক্য মিথ্য। হলে তাব অতিবিষম বাঁক্য অনিশ্চিত (৫980£01)--সত্যও হতে 

পারে, মিথ্যাও হতে পারে । কাজেই বলা যায় : 

ছুটি অতিবিষম বাক্য এমন যে এরা একই সঙ্গে সত্য হতে পাবে না, কিন্তু 

উভয়ই একই সঙ্গে মিথ্যা হতে পারে। 
অর্থাৎ: 

যদি কোনো বাক্য সত্য হয় তাহলে তার অতিবিধম বাকাটি মিথ্যা। কিন্ত 

কোনে! বাক্য মিথ্য। হলে তার অতিবিষম বাক্যটি অনিশ্চিত । 

তার মানে ঃ 

£590 সত্য হলে 89 মিথ্য।, [79] মিথ্য। হলে 49) অনিশ্চিত 

175) সত্য হলে 490 মিথ্য।, £৯5 মিথ্যা হলে 890 অনিশ্চিত । 

এ নিয়মগুলির ভিত্তিতে যেপ যুক্তি গঠিত হতে পারে তার উদাহরণ : 

“সব জড়বাদী হয় বস্তবাঁদী” (4৯) সত্য, 

“কোনে জড়বাদী নয় বস্তবাদী” (8) মিথ্য। | 

“কোনো মাুষ নয় দেবতা” (8)- সত্য, 

.', “সব মানুষ হয় দেবতা” (4) মিথ্যা | 

প্রশ্ন হল, এরপ যুক্তির হেতুবাক্য ও সিদ্ধান্ত সমার্থক কি অসমার্থক? উক্ত নিয়মগ্ডলি লক্ষ করলেই 

বৌঝ। যাঁবে, এর! সমার্থক নয় । কেননা “£9 সত্য” থেকে এ সিদ্ধান্ত কর। যাঁয় 429] মিথ্যা” ) কিন্তু 

397 মিথ্যা” এ উক্তি থেকে এ দিদ্ধান্তে আঁস। যায় ন৷ যে “4১9 সত্য” । সেরূপ বলা যায় £ 189) সত্য 

"4৪ মিথ্যা, কিন্তু বল! যায় না যে £ 4১9 মিথ্যা ... 9 সত্য । 

তাহলে, ষে ক্ষেত্রগুলিতে বৈধ সিদ্ধান্ত হয় না (সিদ্ধান্ত অনিশ্চিত ) সেগুলি বাদ দিয়ে, উক্ত নিয়মগ্ডলি 

এভাবে ব্যক্ত করতে পারি 
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হেতুবাক্য সিদ্ধান্ত 
90 সত্য -৯129 মিথ্যা 

1792 সত্য -৯ 49) মিথ্য। 

অতিবিবমত। ও অবশ্যন্ভব সত্য 
ওপরে বলা হযেছে, /9) আব 189) অতিবিষম, এবং 

ছুটি অতিবিষম বাক্য একসঙ্গে মিথ্যা হতে পাবে । 

কিন্তু বাঁকা ছুটিব কোনোটি যর্দি অবশান্তব সত্য (1060955219 17811) ) হয তাহলে এ নিযম খাঁটে নাঁ। 

কেননা, যে বাকাটি অবশ্যগ্তব'প সত্য সেটি মিথ্য। হবে কি কবে? যথা 

কোনে! মানুষ নষ প্রাণী (2) 

সকল মানুষ হয প্রাণী (4৯) | এটি একটি অবশ্যস্তব সত্য ] 

প্রথম বাকাটি মিথা। | কিন্তু দ্বিতীযটি মিথ্যা হতে পাবে না । কাজই ছুটি বাক্যেব কোনোটি অবশ্যস্তব 

সত্য হলে, এমন হতে পাব ন। যে উভযই মিথ্যা | 

দুটি অতিবিষম বাঁকোব উভযই মিথ্য। হতে পাবে 

_এ নিম খাটতে পাব যদি দুটি বাক্য আপতিক (০017617661) বাঁকা হয। 

গতাম্ঠগতিক যুক্তিবিজ্ঞনীব। যখন অতিবিষমতাব (বা বাক্য সন্বন্ধেব) কথা বলেন, যখন তাঁখা উক্ত নিষমটি 
উল্লেখ কবেন, তখন তাব! আসলে ধবে নেন যেঃ সম্বদ্ধ বাঁক্যগুলি আপতিক । আমবাঁও ধবে 

নেব, অতিবিষম বাঁক্যেব ছুটিই আপতিক বাঁক্য । এ কথা ধবে নিলে বলতে হয £ 

“অতিবিষম বাঁক্য” বলতে বোঝাষ__এমন ঢুটি আপত্তিক সাধিক বাঁক্য* যাব মধ্যে কেবল গুণে 
পার্থক্য আছে, বোঝায--আপতিক 4৯ ও £ বাক্য । আব “অতিবিষমতা” বলতে বোঝা 

আপতিক /%) আব 1250-এব সম্বন্ধ । 

অভিবিষমত ও ব্যক্তিবিষয়ক বাক্য 
আমব। জানি, 49 আঁব [29] অতিবিষম, এবং 

ছুটি অতিবিষম বাক্য একসঙ্গে মিথ্যা হতে পারে । 

কিন্তু / আর 7-এব উভযই যদি ব্যক্তিবিষষক বাক্য হয় তাহলে এ নিষম থাটে না। যথ! 

(১) বাম হয ছাত্র () (২) বাম নয ছাত্র (৪) 

এ বাঁক্য ছুটির উভষই মিথ্যা হতে পাঁবে না। “বাম হয ছাত্র” মিথ্যা হলে অবশ্যই “বাম নয ছাত্র” সতা, 

অ।ব “বাম নষ ছাত্র” মিথ্যা হলে “বাম হয ছাত্র” অবশ্যই সত্য। দ্বিতীয় বাক্যটিব বদলে এব সমার্থক 

প্রতিবর্ত নিলে আরও সহজে বোঝা যাবে-_ব্যক্তিবিষয়ক / ও 7; একসঙ্গে মিথা৷ হতে পাবে না। 

(১) বাম হয ছাত্র (২) বাম হয অ-্ছাত্র 

ছাত্র আর অ-ছাত্্র পরিপূরক শ্রেণী, বাঁম ছাত্র শ্রেণীব সভ্য না হলে অ্ছাত্র শ্রেণীব সভ্য, অ-ছাত্র 
নিশি পিই ইনল তি হট 

" যাদের উদ্দেশ্য আভা ও বধের আভন 
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শ্রেণীর সত্য না৷ হলে ছাত্র শ্রেণীর সত্য । এ রকম ক্ষেত্রে তৃতীয় কোনো বিকল্প সম্ভব নয়। কাঁজেই 

(১) ও (২)-এর কোনে! একটি সত্য, উভয়ই মিথ্যা হতে পারে না ।* 
দুটি অতিবিষম বাক্যের উতয়ই মিধ্য। হতে পারে 

__এ নিয়ম খাটতে পাঁরে ঘটি বাঁক্য ছুটি শ্রেণীবিষয়ক বাক্য হয়। 
গতাম্থগতিক যুক্তিবিজ্ঞানীরা যখন অতিবিষমতার ( বা বাঁক্য সম্বদ্ধের ) কথ! বলেন, যখন উক্ত নিয়মটি 
উল্লেখ করেন, তখন তারা আঁপলে ধরে নেন ধে ঃ সম্বন্ধ বাক্য ছুটি শ্রেণীবিষয়ক, অবব্যক্তিবিষয়ক। 
আমরাও এ কথ ধরে নেব যে, ছুটি অতিবিষম বাঁক্যের উভয়ই শ্রেণীবিষয়ক । এ কথ! ধরে নিলে বলতে 
হয় ঃ 

অতিবিষমত! বলতে বোঝাঁয়-_-আঁপতিক ও শ্রেণীবিষয়ক 4৯ ও [7-এর সম্বন্ধ । 

অনুবিষমভার নিয়ম 
(1-8দাও 01 58১-০002 00009916107 ) 

(১) (২) 

কোঁনে। কোনো মান্গুষ নয় দেবত। (০) কোনে। কোঁনো ভারতীয় নয় দার্শনিক (0) 
কোনো কোনে। মানুষ হয় দেবত| (1) কোনো কোনো ভাবতবাসী হয় দার্শনিক (1) 

অন্ুবিষমতার উদাহরণগুলি লক্ষ করলেই বোঁঝ। যায়-_ছুটি অন্থবিষয়ম বাঁক্য একসঙ্গে মিথ্যা হতে 

পারে না__এদের একটি মিথ্যা হলে অন্যটি অবশ্যই সত্য হবে। কিন্তু এদের কোনো একটি সত্য হলে 
অন্যটি মিথ্য। হতে পারে (প্রথম দৃ্টান্তটি দেখ), আবার অন্যটি সত্যও হতে পারে (দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটি দেখ ।) 
মানে, কোনে। বাঁক্য লত্য হলে তার অন্ুবিষম বাঁক্য অনিশ্চিত_ মিথ্যাও হতে পারে, সত্যও হতে 

পাঁরে। কাঁজেই বল৷ যাঁয় £ 

ছুটি অন্ুবিষম বাক্য এমন ষে এরা একই সঙ্গে মিথ্য। হতে পারে না, কিন্তু 

উভয়ই একই সঙ্গে সত্য হতে পারে। 

অর্থাৎ 

যর্দি কোনে। বাক্য মিথ্যা হয় তাহলে তার অন্গবিষম বাঁকাটি সত্য কিন্ত 

কোনে। বাক্য সত্য হলে তাঁর অন্ুবিষম বাক্যটি অনিশ্চিত । 

তার মানে 

9% মিথ্য। হলে 15 সত্য, 15 ত্য হলে 0% অনিশ্চিত 

19 মিথ্যা হলে 0% সত্য, 05 সত্য হলে 15 অনিশ্চিত। 
এ নিয়মগডুলির ভিত্তিতে যেরূপ যুক্তি গঠিত হতে পারে তার উদাহরণ : 

“কোনে কোনে। জড়বাদী নয় বস্তবাদী” (০0) মিথ্যা, 

“কোনে। কোনো জড়বাদী হয় বস্তবাদী” (1)-_-সত্য। 

রি আবার (৯) ও (ই। একসঙ্গে সত হতে পারে না। আসলে, নবাধ্যান্তাবজ্ঞানীরা বিরঃঞ্ধতার ঘে লক্ষণ দেন 

সে লক্ষণ অনুসারে, এরূপ ব্যান্তীবিষয়ক ও ৪ আতিখিষম নয়। পরস্পরের বিরদ্ধ। 



9$€ নব্য যুক্তিবিজ্ঞান 

“কোনো৷ কোনো মানুষ হয দেবতা” (1)_ মিথ্যা । 

“কোনো কোনো মানুষ নয় দেবতা” (০0)--সত্য। 

এন্সপ যুক্তির হেতুবাক্য ও সিদ্ধান্ত সমার্থক নয । কেনন। “0% মিথ্যা” থেকে সিদ্ধান্ত কব যায় 
“1% মত্য” কিন্তু “1% সত্য” এ উক্তি থাকে এ সিদ্ধান্তে আসা যাঁষ না৷ ঘে “09 মিথ্যা” । সেরূপ বলা 

যায় £ 15? মিথ্যা .'. 09 সত্য । কিন্ত বলা যাঁয় না যে; 09 সত্য .'. 15 মিথ্য।। তাহলে যে 

ক্ষেত্রগুলিতে বৈধ সিদ্ধান্ত হয ন| ( সিদ্ধান্ত অনিশ্চিত ) সেগুলি বাদ দিযে উক্ত নিয়মগুলি এভাবে ব্যক্ত 

করতে পারি: 

হেতুবাক্য দিদ্ধাস্ত 
087 মিথ্যা -৯ 15 সত্য 

157) মিথ্যা -৯ 05 সত্য 

অনবিধমতা ও জবশ্যম্ভবৰ মিথ্যা 

ওপরে বলা হয়েছে, 7157 আর 05 অনুবিষম, এবং 

ছুটি অন্ৃবিষম বাক্য একসঙ্গে সত্য হতে পারে। 

কিন্তু বাঁকা দুটিব কোনোটি যদি অবশ্যন্তব মিথ্যা _অবশ্ন্ভববপে মিথ্যা_হয তাহলে এ নিষম খাটে 

না| কেনন! যে বাঁক্যটি অবশ্ঠন্তব মিথ্যা! সেটি সত্য হবে কি করে? যথা 

কোনে। কোনো মানুষ হয প্রাণী (£) 

কোনে কোনো মানুষ নয প্রাণী (0) [ এটি অবশ্যন্তবরূপে মিথ্য। ] 

প্রথম বাক্যটি সত্য, কিন্তু দ্বিতীযটি সত্য হতে পাবে ন।। কাজেই ছুটি বাক্যেব কোনোটি অবশ্যস্তব 

রূপে মিথ্যা হলে, এমন হতে পাবে ন। যে উভযই সত্য । 

ছুটি অন্বিষম বাঁক্যেব উভযই লত্য হতে পাঁবে 

__এ নিয়ম খাটতে পারে যদি ছুটি বাঁক্যেব উভযই আপতিক হম্ন। 

গতানুগতিক যুক্তিবিজ্ঞানীব! যখন অন্ুবিষমতাঁব ( বা! বাক্যসন্বন্ধেব ) কথা! বলেন, যখন উক্ত নিযমটি 

উল্লেখ করেন, তখন তার! আসলে ধবে নেন যে ঃ সম্বন্ধ বাক্গুলি আপতিক। আমবাও ধবে নেব, 

অন্বিষম বাক্যের ছুটিই আপতিক বাঁক্য । এ কথ! ধবে নিলে বলতে হয় 

“অন্গবিষম বাক্য” বলতে বোঝাঁষ__এমন ছুটি আপতিক আংশিক বাঁক্য* যাব মধ্যে কেবল 

গুণের পার্থক্য আছে, বৌঝাঁষ_আঁপতিক 0 আব আপতিক 1বাক্য। আর “অন্ুবিষমূতা” 

বলতে বোঝায় আপতিক 09% আর 15%-এর সম্বন্ধ ।** 

* যাদের উদ্দেশ্য আঁভন্ব ও 'বিধেয় অভিন্ন 

** এ ধিবভাগাঁটির সঙ্গে পূর্ববতাঁ বিভাগ (আতাবিষমতার নিয়ম) তুলনা কর। দেখবে এ বিভাগে যা 

লেখা হয়েছে তাতে '/১-এর জান়গায় 0", '0+ এর জায়গায় +2, 4 সতা"এর জায়গায় ৫০ মিথ্যা', £ঢ ত্য” 

এর জারগায় « মধ্যা” 'সত্য'র জায়গায় 'মথ্যা”, “আঁতাবষম”-এর জায়গায় "'অন্যীবধম” ইত্যাদি বসালেই এ 

গবভাগাঁট পাওয়া বাবে। 
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বিরুদ্ধতার নিয়ম 

(1,893 ০% €007008010697% 01190516102) 

সব মানুষ হয় দেবতা (4) কোঁনে। মাঁজষ নয় দেবত। (%) 

কোনে কোনো মান্ছষ নয় দেবত। (0) কোনে। কোনো মানুষ হয় দেবতা (1) 

বিরুদ্ধতার উদাহরণগুলি লক্ষ করলে লহজেই বোঁঝা যায় যে 

ছুটি বিরুদ্ধ বাক্য এমন যে এরা একসঙ্গে সত্য হতে পারে ন।, আবার 

একসঙ্গে মিথ্যাও হতে পারে না। 

অর্থাৎ 

যদি কোনে। বাক্য সত্য হয় তাহলে তাঁর বিরুদ্ধ বাক্যটি অবশ্তই মিথ্য।, এবং 
যদি কোনে! বাক্য মিথ্য। হয় তাহলে তার বিরুদ্ধ বাক্যটি অবশ্যই সত্য । 

তার মানে 

45 সত্য হলে 099 মিথ্যা, 0957 মিথ্যা হলে 45 সত্য 

45 মিথ্যা হলে 0 সত্য, 095 সত্য হলে 45 মিথ্যা 

125 সত্য হলে 15 মিথ্যা 15 মিথ্যা হলে 45 সত্য 

1257 মিথ্য। হলে 15 সত, 15 সত্য হলে £52 মিথ্যা । 

এ নিয়মগুলির ভিত্তিতে যেরূপ যুক্তি গঠিত হতে পাঁরে তাঁর উদাহরণ ঃ 

“সব মানুষ হয় দেবতা” (4)- মিথ্যা, (১) 

'কোনে| কোনো মানুষ নয় দেবতা” (০)- সত্য (২) 

“কোনো কোনে মানুষ নয় দেবতা” (0)- সত্য, (২ 

“সব মানুষ হয় দেবতা” (4) মিথ্য। | (১) 

এ উদ্দাহরণগুলি দেখলে বোঝা যায় যে এবপ যুক্তির হেতুবাঁকা ও সিদ্ধান্ত সমার্থক। কেননা এতে 
কোনো বাক্য থেকে যে সিদ্ধান্ত নিফাশন কর! হয়, সে সিদ্ধান্ত থেকে আবার মূল বাক্যটি নিক্ষাশন করা 
যায়। তার মানে উক্ত সারণীতুক্ত নিয়মগুলির প্রত্যেকটির “হলে”-এর ছু ধার সমার্থক । যথা, প্রথম 

সারিতে আছে £ 45 সত্য হলে 0% মিথ্যা, এখানে 45 সত্য” আর '“0% মিথ্যা” সমার্থক। 

বিরুদ্ধতাঁর নিয়মগ্ডলি ষে সমার্থত। নিয়ম -এ কথার ওপরে জোব দেওয়ার জন্য উক্ত সারণী নিম্মোক্তরূপে 

পুনলিখিত হল £ 

45) সত্য +* 08 মিথ্যা 

457 মিথ্য। «৯ 05% সত্য 
75 সত্য “৯ 15 মিথ্য। 

79 মিথ্যা +* 49) সত্য 

(২য় ভাগ )--১৩ 
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অভিবভিভা-অনুবর্তিতার নিয়ম 
(৪ 01 501)81660901013) 

(১) 

সব মানুষ হয় মরণশীল প্রাণী (4) 

কোনে! কোনো মান্গষ হয মবণশীল প্রাণী (৫) 

(২) 

সব নাতক হুয শিক্ষক (4) 

কোনো কোনে নাতক হয শিক্ষক (4) 

(৩) 

কোনে মানুষ নয মরণশীল প্রাণী () 

কোনো কোনে। মানুষ নয মরণশীল প্রাণী (0) 

উদাহরণগুলি লক্ষ করলে বোঝ!" যাবে, 

অতিবর্তা (ব। সাধিক ) বাক্যটি সত্য হলে অস্থুবতী €( বা আংশিক ) বাক্যটি অবশ্যই সত্য হবে। 

কিন্ত যদি সাধিক বাঁক্যটি মিথ্যা হয তাহলে £ আংশিক বাঁক্যটি সত্য হতে পাবে ( যথা, দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে ), 

আবাব আংশিক বাক্যটি মিথ্যা হতে পাবে ( যথা, তৃতীয় দৃষ্টান্তে )। তাব মানে, 
সাধিক বাক্য মিথ্যা হলে ( অন্থুবর্তী ) আংশিক বাক্যটি অনিশ্চিত। 

উদ্দাহবণগুলি লক্ষ কবলে আবও বোঝা যাঁবে, 

অন্ুবরতী (বা আংশিক ) বাক্যটি মিথ্যা হাল অতিব ঠাঁ ( বা সাধিক ) বাক্যটি অবশ্যই মিথ্য। 
হবে। 

কিন্ত ঘর্দি আংশিক বাক্যটি সত্য হুয তাহাল : সাধিক বাঁক্যটি সত্য হতে পাবে (যথা, প্রথম দৃষটাস্তে ), 

আবাব পাঁধিক বাক্যটি মিথ্যাও হতে পাঁবে ( যথা, দ্বিতীষ দৃষ্টাস্তে)। তাঁব মানে 

আংশিক বাক্য সত্য হলে ( অতিবর্তী ) সাঁধিক বাক্যটি অনিশ্চিত। 

তাহলে বলতে পাঁবি-_- 

যদি সাধিক বাক্য সত্য হয় তাহলে আঁংশিক বাক্যটি সত্য, 

কিন্ত সাধিক বাঁক্য মিথ্যা হলে আঁংশিক বাক্যাটি অনিশ্চিত, 
যদি আংশিক বাক্য মিথ্যা হয তাঁহলে সাধিক বাঁক্যটি মিথ্যা, 

কিন্ত আংশিক বাক্য সত্য হলে সাধিক বাক্যটি অনিশ্চিত। 
তার মানে 

45 সত্য হলে 15 সত্য, 15 সত্য হলে 45 অনিশ্চিত 
157 সত্য হলে 05 সত্য, 095 সত্য হলে £5% অনিশ্চিত 
15 মিথ্যা হলে 45 মিথ্যা, 457 মিথ্যা হলে 19% অনিশ্চিত 
05 মিথ্যা হলে £5% মিথ্যা, 15 মিথ্যা হলে 0% অনিশ্চিত 
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এ নিয়মগ্ডলির ভিত্তিতে ষে সব যুক্তি গঠিত হতে পারে, বলা! বান্ুল্য, তার হেতুবাক্য ও দিদ্ধাস্ত 
সমার্থক নয়। যথা, বল! যায় : 

445 সত্য -'-. 15 সত্য, কিন্তু বল! যায় না : 15 সত্য .. 45 সত্য। 
তাহলে ষে ক্ষে্রগুলিতে বৈধ সিদ্ধান্ত হয় না (সিদ্ধান্ত অনিশ্চিত ) সে ক্ষেত্রগুলি বাদ দিয়ে উক্ত 

নিয়মগ্ডলি এভাবে ব্যক্ত কর! যায়। 
হেতুবাকা সিদ্ধান্ত 
4457 সত্য -৯ 15 সত্য 

9] সত্য -৯ 0% সত্য 

15) মিথ্য। -৯ 45 মিথ্যা 

05 মিথ্যা -৯ £5 মিথ্যা 

কোনে। বাঁকোর সত্যত। মিম্যাত্ব থেকে অন্ত বাকা সম্পর্কে কি দিদ্ধান্ত করা যাঁয় তা একটি ছঝে 
দেখান যায়। এ ছক তৈরি করা খুব সহজ। 

প্রথমে একটি বড় বর্গক্ষেত্র একে একে ১৬টি ঘরে ( ছোট বর্গক্ষেত্রে ) ভাগ কর। এতে থাকবে 

চারটি সারি ও চাঁরটি স্তম্ভ । স্তত্তগুলির মাথায় /$, 55, 19, 99 লেখ (এ ক্রমে )। এবার 

প্রথম সারির সর্ববাম ঘর থেকে কোণাকুনি কর্ণ (৫189291) ধরে পর পর বড় হাঁতের “এ” 

লেখ । 
তারপর 

প্রথম সারির সর্ধদক্ষিণ ঘর থেকে কর্ণের রাঁস্ত। ধরে পর পর বড় হাতের “৮” লিখে নাও। 
তারপর 

কেবল প্রথম ছুটি সারিতে খাঁলি ঘরে ছোঁট হাতের %” 4 ৭” % লিখে নাও । 
উপরোক্ত নির্দেশ মেনে ছক তৈরি করলে নিচের ছকটি পাবে । 

এ ছকে 4?” %-এর জায়গায় সত্য”, আর “৮, এর জায়গাঁয় “মিথ্যা” পড়তে হবে। আর 
খালি ঘর বোঁঝাচ্ছে ঃ কোনো সিদ্ধান্ত হয় না, কাজেই খালি ঘরে “অনিশ্চিত” লেখা আছে বলে মনে 
করতে হবে। এখন 
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কোনে প্রদত্ত বাক্য সত্য হলে অগ্তান্য বাক্য সম্পর্কে কী সিদ্ধান্ত করা যায়?--এ প্রশ্নের জবাব 

পেতে হলে £ 

প্রদত্ত বাক্যটির নিচে কোন্ সারিতে বড় হাতের “7” আছে দেখ। 
এ সারিতে এ প্রশ্নের জবাব পাঁবে। উদাহরণ 

[ সত্য হলে অন্যান্য বাক্য সম্পর্কে কি জান! যায়? উত্তর £ [ স্তস্ভে %” আছে তৃতীয় সাঁবিতে। 

স্থতরাঁং উক্ত প্রশ্নের জবাব পাঁবে তৃতীয় সারিতে । 

কোনে। প্রদত্ত বাক্য মিথ্যা হলে অন্যান্য বাক্য সম্পর্কে কি সিদ্ধান্ত কব! যায়? 

প্রদত্ত বাক্যটির নিচে কোন্ সারিতে বড় হাতের “£” আছে দেখ। 
এ সারিতে এ প্রশ্নের জবাব মিলবে । উদাহরণ 

0 মিথ্য। হলে অন্যান্ি বাঁক্য সম্পর্কে কি জান! যায? উত্তর: 0-স্তস্তে 4” আছে প্রথম 

পারিতে। স্থতরাঁং উক্ত প্রশ্নের জবাৰ পাওয়া যাবে প্রথম সারিতে । 

৯. বিভিষ্ন বিবূপতা -সম্বন্ধের লক্ষণ ঃ নব্য মত 

কিভাবে গতানুগতিক যুক্তিবিজ্ঞানীর। বিভিন্ন প্রকাঁব বিরূপতাঁব লক্ষণ দেন, অধ্যাষ ২, বিভাগ 

১০-এতে তা দেখেছি । আমরা দেখেছি, তাঁব। লক্ষণ দেন বাক্যেব বপেব বা আকাবেব পার্ক্যেব কথ। 

বলে-_বাঁক্যের গুণ, পরিমীণ বা গুণ-্পবিমাঁণের পার্থক্যেব কথা উল্লেখ কবে। 

কিন্তু নব্য যুক্তিবিজ্ঞানীর৷ লক্ষণ দেন, কোনো প্রকারেব বিরূপতা সম্পর্কে যে নিষমগ্লি খাঁটে সে 

নিয়মগুলি উল্লেখ কবে। নিচে নব্যদের-দেওয়া লক্ষণগুলি সংগৃহীত হল। 

বিরুদ্ধত। 

ঘদি ছুটি বাক্য এমন হয় যে এদের উভয়ই সত্য হতে পাঁবে না, এবং 

উভয়ই মিথ্যা হতে পাবে না, তাহলে এদের মধ্যবর্তী সন্বন্ধকে বলে বিরুদ্ধতা। 

অতিবিষমতা 

যদ্দি ছুটি বাঁক্য এমন হয় যে এদের উভয়ই সত্য হতে পাবে না, কিন্তু 

উভয়ই মিথ্যা হতে পাবে, তাহলে এদেব মধ্যবর্তী সম্বন্ধকে বলে অতিবিষমতা । 

অনুবিষমতা 

যদি ছুটি বাঁকা এমন হয় যে এদেব উভয়ই মিথ্য। হতে পারে নী, কিন্ত 

উভয়ই সত্যহতে পাবে, তাহলে এদের মধ্যবর্তী সম্বন্ধকে বলে অন্থবিষমতা। 

অতিবতিতা-অস্থব্তিতা 

যদি ছুটি বাক্য এমন হয় যে এদের প্রথমটি সত্য হলে দ্বিতীয়টি মিথ্য। হতে পারে না, আর 

দ্বিতীয়টি মিথ্যা হলে প্রথমটি সত্য হতে পারে না, তাহলে প্রথম বাঁক্যটিকে দ্বিতীয়টির অতিবর্তী 

আর ছিতীয়টিকে প্রথমটির অন্গবততীঁ বলে, 

এবং এরূপ বাক্যেব মধ্যবর্তী সম্বদ্ধকে অতিবতিতা-অনুবতিতাঁর সম্বন্ধ বলে। 
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১০. কতকগুলি সমার্থতা ও প্রতিপত্তি সূত্র 
অমাধ্যম যুক্তি আলোচন! করতে গিয়ে আমর! কতকগুলি সমার্থত৷ স্বত্র, কতকগুলি প্রতিপত্তি 

সুত্র পেয়েছি (-- +* --” আকারের বাঁকাগুলি সমার্থতা সুত্র,“ ৯ --” আকারের বাক্যগ্লি 
প্রতিপত্তি স্থত্র )। স্ৃত্রগুলি নিচে সংকলিত হল। 

সমার্থতা সুত্র 
/৯904৮1250১ 290+৯/৯%) 190€৯092, 09১৯1 

[7519৯12009১ 190+৯11)5 

4৯6104৯403১ 09৯0৪ 

44830” 0০০৩৯৭0)9)” 9159) “4510৮ (2190৭৯৭009৮ প9 

41751)” 0০৩৭৯ 11509 9156) 41891)” ঠ196৮]51” 006 

প্রতিপত্তি স্থত্র 
/৯90-৯105 

1797-৯695 

4490৮ 0:0০-৯580% 815০, 17910” 60৩-৯৪] 2156 

40902” ঠ156-৯99” 089, 4092” 2ি196-৯৭15% ০০ 

1450” 1706-৯190% 0056) 4890৮ পম৩-৯৭0%)৮ 00০ 

1190” 019০-৯4১900% 8159, 409)” 196-৯89)৮ 9159 

পরে (অধ্যায় ৮-তে ) দেখতে পাব, নব্য যুক্তিবিজ্ঞানীর সমার্থতা স্থত্রগুলির প্রত্যেকটি মেনে 

নেন, কিন্ধু প্রতিপত্তি স্ক্রগুলির কোনোটি মানেন না । তার্দেব মতে, উক্ত “-৯* আকারের বাঁকাগুলির 

বাম ধারের বাক্য ধারের বাক্যকে প্রতিপাদন করে না। 

অনুশীলনী 
২০, 910৬ ৬120 01900510105 16 0:09) 9159 01 0180909110190 11001) 

(&) 4 73 9156, (৮) £ 15 159, (০) 1 15 0০, (0) 0 15 089. 

২১. [7111 00006 0121019 10 0) (0110%1)5 (9019. [0759 7” গণ্য ০8192061919 10: 

০5? 19159?) ৪100 01)096911711760+, 

[64 05 009 0101 1 19-১1-১018. 

11 0915 9156 [12918 4 19১ 22197721157 

[61519 109 00010 44 15) 119) 015. 

[11175 9159 01010 4 15১ 19-7১0 15. 

ঘট 4 19 99156 (1961) 1 15) 12 16১0 15. 
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১. প্রতিবর্তন ও আবর্তন করার কায়দ! 
প্রতিবর্তন ও আবর্তন কী, কেবল ত। বুঝলেই চলবে ন।। নির্ভু'লভাঁবে এ প্রক্রিয়াগুলি প্রযোগ 

করতে পারা চাই। এজন্ঠ অনুশীলন দরকাঁব। অনুশীলন কবাঁব সময় নিম্নোক্ত সংকেত ও নির্দেশগুলি 

মনে রাখবে। 

(১) প্রথমে প্রদত্ত বাঁক্যটিকে প্রথিত আকারে, ( মানক )-উদ্দেশ্ট-সংযোজক-বিধেষ__এ আকারে 

রূপাস্তরিত কবে নেবে। 

(২) রূপান্তরিত কবে যে বাক্যটি পেলে তাঁর ডান ধাঁবে বন্ধনীব মধ্যে গুণ-পবিমাণবাঁচক 4, £ 

ইত্যাদি লিখে নেবে। 

(৩) প্রতিবর্তন আবর্তন করার কাঁজ ছু ধাপে করা ভাল। প্রথম ধাঁপে ঃ সিদ্ধান্তের উদ্দোস্ঠ 

বিধেয় ঠিক করে নিয়ে সিদ্ধান্তের জগ্ঠ নির্দিষ্ট জায়গায় উদ্দেশ্ঠ ও বিধেষ লিখে নেবে। তাঁবপব দ্বিতীয় 
ধাপে : মিদ্ধান্তের গুণ-পরিমাঁণ ঠিক কবে নেবে এবং শূন্স্থান পূর্ণ করবে * অর্থাৎ সিক্ধান্ত যে আকাবেব 
বাক্য হবে সে আকার দিয়ে দেবে । যেমন, ধব “11 0796 61106555100 ৪০1৫৮--এ বাক্যকে 

গ্রতিবর্তন করতে হবে। একে প্রথিত আকাবে এনে পাই £ 9017) 811691178 (01085 216 001 

৪০1 (০)। 

প্রতিবর্তনের সংক্ঞ। অনুসারে 

প্রথম ধাপ 2 90106 51101611176 0011005 216 11091 ৪০01৫ (০) 

61101511125 0)10765 -** 1000-8010 

এবার দিদ্ধান্তে এর আকার দিয়ে দেব) কেননা 

আমর! জানি 0-এর প্রতিবর্ত হল ? বাক্য । কাজেই 

দ্বিতীয় ধাপ £ 99106 2116511)55 0211055 216 180 £০14 (০) 

90716 21166711755 11011755976 10010-8010 (1) 

(৩ক) বলা হয়েছে, প্রথম ধাপে সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্ঠ বিধেয় ঠিক করে নেবে। প্রতিবর্তন ও 
আবর্তনের আকার মনে রাখলে সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্ঠ ও বিধেয় কি হবে সহজে বুঝতে পারবে। 

প্রতিবর্তনের আকার আবর্তনের আকার 

7৮ 7০7 

2-10018-1, ১০ টিন 
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(৩) নিচের মারণী ছুটি মুখস্থ থ।কলে পিদ্ধান্তের গু পরিমাঁণ কি হবে, অর্থাৎ সিদ্ধান্ত 4, 7, 
না 09 হুবে তা সহজে বুঝতে পারবে। 

প্রতিবর্তনের সারণী আঁব্র্তনের সারণী 
4-এর প্রতিবর্ত হল : £ 4-এর আবর্ত হল £ 1 
£-এর ৮111৮ 24ু £&-এর ৮1৮28 
এর ” ৬, 1এর ৮ গছ 

০-এর ৮» *£] ০0-এর বৈধ আবর্তন হয় ম|। 

(৩গ) তারপর সিদ্ধান্তের আকাব দেবার কথ।। এ কথ! কি আবার বলার দরকার যে, 
4, &, 1 09-এর আকার নিম্নরূপ ? 

4 9: /11-806-- £ £₹০--91০-- 

1 ৫ 90116--916--- 0: 90116 816 1701 

২. অমাধ্যম যুক্তিশৃঙাল 

অধ্যায় ৪-এতে 'প্রতিব্র্তন ও আবর্তনের যুক্ত প্রযোগ” (পৃঃ 82) নামক বিভাগের প্রথম 

অংশটি আবার পড়ে ন1ও। এখন, মনে কর, তোমাঁয় বল| হল ; অমুক বাঁক্যেব ০০10656 ০1 06 
00%9156 01 019 0018%9156 ০01 0116 0৮%০159 দাও । 

এ বকম প্রশ্নের উত্তব দিতে হলে, মনে রাখবে £ 
(115 900%6159 01 016--০01 01০--01 0116... 

(16 00৮9186 ০01 01)০--০01 0601 10)9,,,.., 

আকারের সম্বন্ধ দেখলে শেষের দিক, মানে ডান দিক, থেকে কাজ স্থরু করবে, তারপর ক্রমান্বয়ে বাম 

দিকে এগিয়ে যাবে। যথা, কোনো বাকোর 
90119159 ০01 619 09188 ০01 009 ০011৬2159 ০01 61)9 090%০199 

পেতে ছলে £ 0658:51018--9010$15101-0৬0151018 ০010৬018101, এ ক্রমে এগিয়ে যেতে হবে। 

আর যদি ( বাঁংলায় ) বল! হয়, অমুক বাক্যের 

প্রতিবর্তের আবর্তের-_ -এর-_ -এর"''আঁবর্ত (বা প্রতিবত্ত ) 

আবর্তের প্রতিবর্তের-- -এর-_ -এর.''( আবর্ত ঝ৷ ) প্রতিবর্ত 

দাও, তাহলে অবশ্ই বাঁম ধার থেকে কাজ শুরু করতে হবে। যথা, কোনো বাক্যের প্রতিবর্তের 

আবর্তের প্রতিবর্তের আবর্ত পেতে হুলে £ প্রতিবর্তন__আবর্তন-_-গ্রতিবর্তন- আবর্তন এ ক্রমে এগিয়ে 

গিয়ে চরম দিদ্ধাস্ত পেতে হবে। 

যদি উক্তরপ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি তাহলে নিম্নোক্ত আকারের প্রশ্নেরও উত্তর দিতে পাঁরব ঃ 
019 (89 ০010০০--91 01৩-01 01৩--000080106919 ০... 

01৩ 006 0৮৬০19 ০01 0601 06--০0100%1 ০7 

ইত্যাদি । 
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প্রশ্ন £ 09159 016 0019150 01 619 ০0101801096019 ০0৫ 006 ০010%9158 ০01 1196 

0৮৮6788 01 4/৯]] 19 216 7৮”, 

(1) /৯1119 216 7 (4) (51%01)) 

(2) ট্ব9098:6 10010-1 (17) --0656195 ০01 (1) 

(3) 0 1901)-7 21619 (8) --09010%9:56 ০01 (2) 

(4) 50016 101)-1 216 19 (0) ০0110801001 01 (3) 

(5) 90179919219 10010-1 (1) --০90105156 01 (4) 

প্রশ্ন; 9110৬ 01245010919 21০ 22৮ 5 009 ০0108010601 ০ 0106 ০0010%6196 

01 &19 ০0৮%8756 ০1 09 ০010:2010601 ০1 0০ 09$০56 01 0119 0026196 ০1 155617 

উত্তর ; [46591 বলতে বোৌঝাচ্ছে 450119 5 216 £৮1 690৫ 01০-০1 016-715 

ইত্যাদিতে যে সব সম্বন্ধ ব্যক্ত হয়েছে ত| বিপরীত ক্রমে নিয়ে পাই £ 1 (প্রদত্ত বাঁক্য)_০02৬.০0%৬. 

-_901162019601--09৮,.-০00%.-০01109010601% | 

1, 90106 19 216 £ (1) 

2, 901099 49 21619. (1) --০010%. 91 ] 

3, 90106 £ 819 1001 1)010-5 (09) ০০৬, 012 

4. 4৯11 28165000075 (এ) -_90180801060919 ০013 

5, ০ 2816 5 (2) _-০099৬,. 014 

6, 05 216 ? (9) -_-9010%,. 01 ১ 

7. 90176 9216 ৮৮ (4) -001112010101% 01 6 

অনেক সময় অমাধ্যম যুক্তির ন।ম অন্ুক্ত রেখে অমাধ্যম যুক্তি ব। যুক্তি-শৃঙ্খলেব সাহাধ্যে সিদ্ধান্ত 

করতে বলা হয়। এধবনের প্রশ্ন কব। হয়, যুক্তিটির নাঁমেব বদলে যুক্তি-আঁকারের ইঙ্গিত দিয়ে । 

উদাহরণ 

প্রশ্ন: [091159 0010 44১11 10010919109 916 [01)110501)1)619 & 10109031610 5০ 1191 

19 80৮)০০ 01 06 ৫911৬9৫ 00109516101 18 (1) 0018084109601 01 0) 9001900 ০01 016 

619) 11000916101). 

উত্তর £ 

আকারটির বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, যুক্তিটির আকার হবে-_ 
1712 ১10010011৮1 প্রদত্ত বাকাটি নিয়ে ০৮৮.-০০11৬,-০৮.--০০০৬, এ 

্রক্রিয়াগুলি এ ক্রমে প্রয়োগ কঞ্জিলে ঈপ্সিত সিদ্ধান্তটি পাওয়া যাঁবে। 
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৩. কোনে বাক্যের বিধেয়, বিধেয়ের বিরুদ্ধ পদ বা উদ্দেশ্যের 
বিরুদ্ধ পদ, নির্দেশিত বস্ত সম্পর্কে তথ্য উদ্ধার করার কায়দ। 

অনেক লময় কোনে বাক্য উল্লেখ করে এ বাক্যের কোনো পদের*, বা কোনে পদের বিরুত্ধা- 
পদের, দ্বার! নির্দেশিত বস্ত সম্পর্কে তথ্য চাওয়। হয়। উদীহরণ 

প্রশ্ন; ৬1120 11)0011826101 0০0 50116 0০2 1785 06 4616৫ [01 

“০ ০০৫193 11101) 216 1001 901105 819 0591219” ? -স6৮01)9 

কোনে বাক্যে মুখ্যত উদ্দেশ্য বোধিত পদার্থ সম্পর্কেই কোনে। তথ্য জ্ঞাপন কর! হয়। কাজেই 

উক্তরূপ প্রশ্নে যে বিষয় সম্বন্ধে তথ্য চ।ওয়। হয় সে বিষয় জ্ঞাপক পদটিকে প্রতিবর্তন আবর্তন-এর সাহায্যে 
সিদ্ধান্ত-বাক্যের উদ্দেশ্টে পরিণত করতে হবে । যথা, উক্ত প্রশ্নের উত্তর পেতে পারি এভাবে 

উত্তর £ প্রদত্ত বাক্য-_ব০ ০০165 %/1710]) 819 10 501105 216 0/50819 

এ বাক্যকে প্রথিত আকারে এনে পাই £ 

বি০ 100910-50114 ০০৫169 216 0/951915 

এখন 

1, ০ 11010-50110 70169 216 01991819 (£)- প্রণত্ত বাক্য 

2, ১০ ০19819 816 10017-50110 ৮০৫1০9 ()-_০০0%. 01 1 

3, /&11 0996819 219 50110 0০09৫199 (4) ০0৮৮. 01 2 

4. 90106 50114 00৫169 29 0191219 (1) --:০018%. 013 

স্থতরাং প্রদত্ত বাক্য থেকে 99114 9০৫ সম্বন্ধে এ তথ্য পাওয়! গেল যে 

90176 50110 0০9৫165 816 01556215 । 

অনুশীলনী 
২২, 0155 911 0179 1051021 97000991693 ০1116 [90005161010 “50109 1101) 1701) 816 

৮1010105, 2100 2150 016 ০010%9196 ০011০ 90102 01169 90100801001, [70%/ 19 

(175 12051512090 6০ 6175 6161) 1910910099161018 ? 

২৩. 116 ৫০৬ 10176 ০০080106019, 80৫ 215০, 11616 0059191৩, 08৩ ০01৬6:89, 

1016 09155 0106 0010%6195, 10 05 ০001956 ০1005 ০0০%6759১ 01 01)6 10911051175 

7101999161015 ু 

/৯ 0110. 10 102100 05 ৬০: ০ 10 0116 0097. 

০ 010)05 ৪০69 26 6%:060151. 

4৯11 215 1001 551065 01586 ৪০ 6০ 0170191), --09%1899 

* উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য পদের 

(২য়.ভাগ)---১৪ 
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২৪. (8) ৬1171201506 901%9155 01 01) 90119156 01 

“ত্ব০ 10760 216 (60 000 17161), ? 

(০) 17915 0০ ০00%0156 ০1 076 ০0171181/ 01 0)9 90108196019 ০ 

4901016 ০0:050819 21৩6 ০00০১, ? 

২৫, 9170৬ 0190 “90106 29101312195 216 01-10127769 19 0116 90021601796 0: 1116 

90180801001 01 016 90216611796 01 00171819 01 0109 ০0108010601 ০1 01০ 50০01- 

0219 01 109511? __966001)6 

২৬, 70810500177, 10110090106 079 1611) 01 9017%019101) ০0 4 101:01)051010177, 1119 

(01105/11)5 11) 9801) ৪, ৬ 11180 0095 17789 811 119৬০ 0106 52179 910)9০€ 2190 (15 9806 

[015019819. -0691095 

(9) ০ 1701-715 5 

(9) 4১11 415 17010-9 

(০) 90076 7155 

(0) 50176 17010-1 19 110 1)011-/9 

২৭, 1২69969, %/1010806 16501011006 10 (16 ০0105015101) 01 4৯১ 0119 00110%117 

[010190516109179 1) 5001) ৪, 42 (1181 21] 01 (11610 112০ 11169 98709 571৮1906 900 0170 52179 

[016010869. -_91699110% 

(1) 4৯1] 77215 1010-0 

(11) 90176 1)017-719 € 

(111) 0 18017-17 15 ০ 

(1৮) 90116 1719 0 

২৮, ৮196 1000110986101) 26০06 7৮07-009700/171155 108 0০ ৫97190. 2010 

০ ০0180110159 90 11)061961)00101” ? -:/৯17010959 &৮ 1829109৬112 

২৯, ১/119 10001179610) 9০০ 779101১1718 70০ 06119 0010 

74৯১1] 9018101085 216 1701001191” ? -0০01)91) & 8891 

৩০, ৬1791 10001119010), ০০ 1001-44 ০21% ভ০ 00116 0017 [116 1016110199 

74811 4 8199? | -_খ6৮005 

৩১, 0119 91109% 8961905 216 0811০-৮০1) [01001190161 1190 019015615 ৫০০99 

(019 07900361101) (611 5 ৪০০ 

(৪) 3116151) ৪80150, 

€0) ট010-13110151) 91৮)6০91, 

(০) 1801৩-0011) 1178119177091, 

(৫) ০০-0901%60011) 181081191)1061) ? ---36ড0115 
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৪. বাক্যসন্বন্ধ, বিরূপতাহেতুক যুক্তি 
ও অমাধ্যম যুক্তিশৃঙ্খল 

বিৰপতা সম্বন্ধ (পৃ: 41) ও বিরূপতাহেতুক যুক্তি (পৃঃ 90) আলোচনা কবতে গিয়ে 
দেখেছি, 

ক৩কগুলি বাক্য দে গয| থাকলে আমবা এদেব মধ্যবতী সম্বন্ধ নির্ণয কবতে পাবি । আঁবাঁখ 

'অমুক বাক্যটি সত্য, অমুক বাক্যটি মিখ্য।--এরপ তথ্য থেকে অন্ত বাঁকোব সত্যতা মিথ্যাত্ 

শির্ণয কবতে পাখি, 

পা|ণ--্যদি এবং কেবল যদি 

বাক্যগুলিব উদ্দেশ্য অভিন্ন ৪ বিধেব অভিন্ন হয। 

|কন্ত যদি এদেব ডদ্দেশ্য ব| বিধেষ ।তন্ন হয, তাহলে? ঠাহলেো ক পাবি? একট! উদ্াহপণ | 

পৃশ্ব 2 4৯11 1151) 210 107011815 

4১11 10101105815 2165 1101-11701) 

এ বাক্য ছুটিণ সন্বন্ধ কী? এ কম প্রশ্নের উন পেঠে হো দেব এমন সমার্থক বাঁক্যে কপান্তবিত 

কধতে হবে খাদের উদ্দেশ্য অভিন্ন, বিধেষ অভিন্ন। এবং একশ বপান্তব সম্ভব প্রতিবঙন ও আবঙনেব 

স|হ।খোে | ৩বে মনে বাখতে হে কোনো পর্বে 

4 বকাকে আবতন কব। চগবে ন। 

(কেনন। এ4-কে আবৃতন কবে অমাথক বাক্য পাও্য। যায প]1 এখন আমব। উক্ত প্রশ্নের ডর্তব দিতে 

পাবি। 

উত্তর £ দেপয। আছে এ বাঁকা ছুটি £ 

(1) 4৯111710120 111011%1৭ 

(2) 4৯1] 170100215 29 11017-]11017) | 

ণখন, (2) *৯৮ব0 17101(819 916 7161) (3) | 00৮ 09162) | 

(7) *€৯ি9 1101) 210 10010215 (4) | 9010. 91 (3) 1 

দেখ! গেল, (2)+৯4)। তাহলে (1) আব (2) এব বণ (1) আব (4) এব নশ্বন্ধ বিচার কথতে পাবি। 

পলা বাহুণ্য (1) আব (1) পবম্পবেণ অতিধিদ্ম (০0171181 )।  তণ।ং ৫) আব (2)-3 পৎস্পারেব 

অতিবিষম । আব একটি উদহবণ। 
প্রশ্ন £ (1) 4৯11 1061) 810 17701215 

(2) 90106 1)011-177010815 ৪16 10161) 

এ বাক্য দুটিব সম্বন্ধ কী? 

উত্তধ £ 

/11 10610 810 10011915 [11 প্রদত্ত বাঁক 

50176 17011-)016215 210 01) |21- প্রদত্ত বাক) 



108 নব্য যুকিবিজ্ঞান 

+৯0176 17861) 216 1)010-171011818 (2.1) ০010৮. 

€৯90109 17001 216 1001 11010815 (2.2)--০০%, 

এখন (1) আর (2.2)-এর সম্পর্ক বিচার করলেই উত্তর পেয়ে যাঁৰ। এবাক্য ছুটির উদ্দেশা 

অভিন্ন, বিধেয় অভিন্ন ; এবং এদের একটি 4 অন্যটি 07 স্থতরাং বাক্য ছুটির সম্বন্ধ হল বিরুদ্ধতার সম্বন্ধ । 

এবার আর এক রকমের প্রশ্ন । এখন যে জাতীয় প্রশ্নের কথ! ব্লতে যাচ্ছি তার উত্তর দিতে 

হলে দরকার : সমার্থক বাক্যে রূপান্তর ও বিৰপতাহেতুক যুক্তি। 

উদাহরণ 
প্রশ্ন: [6411 500001005 819 08011015919 (8০) 12 108 6০ 10101760 2০ 

(006 080) ০01 91511) 01 “1০ 18010-500091)05 216 1)011-009,001069” ? 

উত্তর : 

প্রথম বাক্যটিকে (1), আর দ্বিতীষ বাঁক্যটিকে (2), সংখার দ্বার৷ চিহ্নিত করা হল। এখন, 
41] 500091015 216 198011019 (1) 

খাব০ 900091115 216 1701)-08111015 (1.1)-০0০9%, 

৯৮0 1701)-0911065 216 500091769 (1.2)-_০010%. 

বি০ 17017-5(0491)69 216 1010-0811015 (2) 

€৯ব০ 10017-0811915 216 10017-501061)19 (2.1) ০01. 

€৯/১]] 10010-08010915 915 9/051765 (2.2)--০9৬, 

এখন (1.2) আর (4.2) পরম্পরের অতিবিষম, সুতরাং (1) ও (2)-ও পরম্পরের অতিবিষম। স্থ্তরাঁং 

(1) ত্য হলে (2) মিথ্যা । 
প্রশ্ন 2: [6 44811 01011999101705 216 30161001509” 15 11010) ৮1118 1089 0০9 110091160 ৪6০৪! 

006 0801) 01 9151 ০01 901016 1)017-01)110990701)915 216 17011750161101509” ? 

উত্তর : 

প্রথম বাক্যাটিকে (1) আর দ্বিতীয়টিকে (2) দিয়ে চিহিত কর! হল। 
এখন, 

4৯11 [01)11950101)675 216 50191011505 (1) 

বাণ 101)110950011515 26 1)018-50161761569 (1.1)--০00%. 

«৯0 17018-50191701565 216 101)11050101)915 (1.2)--০010%, 

€৯/৯]] 17010-5015061505 9:06 1010-001)1109501)1)618 (1.3)--09%, 

90109 1010-1)1)110501)1675 216 1)017-901616755 (2) 

-৯90106 1)010-50191061505 816 1)018-0017110501)919 (2.1)-_-০00%, 

এখন (1.3) হল (2.1)-এর অতিবর্তী, স্থতরাঁং এদের প্রথমটি সত্য হলে ঘ্িতীয়টিও সত্য । স্ৃতরাং 

(1) সত্য হলে (2)-ও সত্য । 
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প্রশ্ন 5 01560 018 4411 0010-9100261615 81৩ 001-018665” 15 9150, 11180 108 ৮৩ 10- 

01164 2৮০০% 05 11700) 01 81510 01 490106 1018069 216 1706 50100651675” ? 

উত্তর £ 

প্রথম বাঁক্যটিকে (1) আর দ্বিতীয় বাক্যটিকে (2) দিয়ে চিহ্নিত করা হল, আর 51018816”-এর 

বদলে সংক্ষেপক 9, আর “ 796৩9”-এর বদলে £ ব্যবহার করা হল। মানে 

(1) হল: 4৯11 101)-/9 219 10017-) আর 

(2) হল? 90176 £ 815 00151 

এখন, 

90176 47 21 11015 (2) 

€৯9০1709 £ 216 1017-5 (2.1) 

€-৯90186 10017459219 £ (2.2) 

€-৯901709 1)017-/9 216 1001 7017-1 (2.3) 

(1) আর (2.3) পরম্পরের বিরুদ্ধ, এবং (2.3)+৯(2) ১ স্থতবাঁং (1) আর (2) বিরুদ্ধ বাক্য। 

স্থৃতরাঁং (1) মিথ্যা হলে (2) সত্য । 

ওপরে ষে ধরনের প্রশ্ন আলোঁচন। কর! হল সে ধরনের কোনো প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে নিয়োক্তি 

নির্দেশ অনুসরণ করবে । 
£ দত্য, 9-এর সত্যতা মিথ্যাত্ব ম্পকে কী জান? 

1» মিথ্যা, 0-এর সত্যতা মিথ্যাত্ব সম্পকে কী জান? 

_-এ জাতীয় প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে 

(কে বা £কে, বা প্রয়োজন হলে, উভয়কে, প্রতিবর্তন আবর্তন করে* এমন ছুটি সমার্থক 

বাক্য পেতে হবে যাদের উদ্দেশ্য অভিন্ন, বিধেয় অভিন্ন ; এবং তারপর বিরূপতাহেতুক 

যুক্তির নিয়ম প্রয়ৌগ করতে হবে। 

ধর, দেখা গেল__0কে বা £কে (বা এদের উভয়কে ) নানাভাবে সমার্থকে রূপান্তরিত করেও এমন 

ছুটি বাক্য পাওয়! গেল না৷ যাঁর উদ্দেশ্য অভিন্ন এবং বিধেয় অতিন্ন। তাহলে বুঝতে হবে 
/£ আর 0 স্বতন্ত্র (100609791% ) বাঁক্য, এদের একটির সত্যতা মিথ্যাত্ব থেকে 

অনাটির সত্যতা মিথ্যাত্ব সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। 

অনুশীঙ্গনী 
৩২, 70905010109 0৩ 198108] 1618000 ৮০6/9210. 68০01) 1021 0 ৮16 10110511178 

[0:0100916109109 : 

(৪) 11 059215 215 ৪০01105. 

(০) 90106 1001-901109 21৩ 055915. 
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(০) 90716 501109 810 01/51819. 

(4) 4১11 501109 210 17017-01551215. 

(6) 90109 11011-07551819 ৪1০ 50110. 

_লগুম বিশ্ববিষ্ঠালয প্রশ্নপত্র থেকে 

৩৩ 07700 [0181 “90176 5811015 210 19801109110” 15 (1819) 5110 %%1110]1 01 1116 101109- 

11 5(2,1611101705 1119 00 11091100 25 (1016) ৮/1)101 (9159 2174 17101) 0089(001 : 

(৪) 1০ 19811109110 19601)16 216 9811015. 

(9) 90179 [70801109110 [00901)19 ০ 1101 01701 (119) 54116)/ 

(০) 0০ 011)10811109110 1)601019 81৩ 9811015. 

(0) 90176 5811015 216 7111)21110110, 

(6) 90176 9811015 216 1701 1910110, 

৩৪. 14১11 50051015216 1098011015৮ 175 9156, 141 179) ০০ 111217৩0 &09৪ ৮1) 1180 

01815910904 ০0111169 10110/1100 [101)0511101)9 ? 

১011)0 11011 10801191500 701) ১(1৫৩17(১. 

90119 51010917159 210 1)011-1)2.11015. 

4৯11 11010 900009111১ 21০ 1001) [0401101১, 

0 11017981105 219 8/1091015. 

বি0 1011 86061005 219 1017 1)2011019 

/১1117011-020110915 816 10011 910100171১. 

0 70201015 26 1)018-50101001115. 

১0176 50009115216 101) 192(1101১ 

৯০ ০০ ১২ ৩ ৮ ৯১ ৬০ 8 /৯]1 00111015219 5(00.01015. 

109. 90106 11017-09.010919 210 50001115, 

৩৫. 1110 80101019 210 1080197505৮ 19 (106, 1112 179 0 111101160 901 1110 (81]) 

01915611004 01 (119 10110/11) 1)101)051110119 ? 

1, ০ 171018-2,019515 01০ 50101015. 

2. 90109 17010-02010519 219 1101 1)011-50101015. 

3, 411 10010-50101615 816 1)018-1)2.01909, 

4, 0 50101979 219 1101)-1020161515, 

5, 0 18010-90101015 216 1701-90105(5. 
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/৯]1 18019513216 $0101015. 

90109 1)017-1998,016509 216 50101915, 

£৯11 10010-108010515 216 11018-909101915. 

২০ ৩০ এ ০২ 
90119 50101915 216 1101 198019505. 

10. ০1090195505 213 0010-30141919, 

৩৬. 11 4১০01779 50191701563 216 170 [01)119309011919”, 15 (0০১ 1700 1178) 1১0 11)09110৫ 

৪১০৭ 179 0:40) 01915910994 01 0)৩ 001109/110 1)191)931510109 £ 

4৯11 50191761915 2 [01)1105091017015. 

90119 1701)-0011109901911615 2 1801 11018-501917119(১ 

0 1)011-50191011569 816 [91)110930191701১, 

90911)9 1001-1)111095091)1)915 29 5০191811515, 

90179 101)119501)1)615 219 1801 11017-90101761919, 

0 11)119501)10019 26 10010-50101761515. 

90176 10017-90191)11519 2৮0 1)011-1911109901)17019. 

/৯1] 101)119501017915 219 50191811519, 

২5:9০ ৯ পি পি এ ৯১ তা ০ 5০019111565 20 1)1)1109501011615. 

৮ সপ /৯1) 10111090101)015 215 11017-59101011515, 

90116 1101)-9016111519 219 1701 [)111109901)1101"5. সি জি ১ 

০ 101)-01011930101918 810 5০019136155. [০ র্ 

0 50161011505 219 1)01)-)1)110990017615. সপ ১ 

90176 1/017-1911110501911615 26 11017 50101161514. কি টি 

715. 1২০ 7111109501101:5 2:5 50161811915. 

10. 90116 11017-50191711915 819 1018-101)110901)11619. 

17. 0 1/0170-19111109901)1915 219 17018-50161861919, 

18. 90776 দিবা রাহা 816 [0101109501)1)615, 

19. 4৯11 0010-01)1199001)9175 216 50161061919, 

20, ১০106 90919101903 21 1901 1)018-1)1)110301)1)015. 

21. 90106 [017110501018915 21০ 1701 $015101195, 

22, 0 17017-50191701519 816 1)011-101711090117015. 

23, 90109 101)119901017615 216 90161001519, 

24. 9017)6 50151711505 219 11010-01)110301)1)615. 

25. 411 1010-0011109501017615 816 1010-50151)61506, 
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27, 

28. 

29, 

30. 

3], 
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4৯11 50191101505 210 11017-01)11050101)919, 

১0176 9019111515 216 106 [01111059091)015, 

4৯11 10010-501610615/5 216 1701)-11)110501)11919. 

90189 1)1)1109501011915 216 17017-90191) (1919, 

/৯11 10010-50161861505 216 101)1109501)11615, 

9017)6 1)010-0171109501)1)615 216 1701 90161161515, 

৩৭. 1] “90106 59176911069 216 10009161019” 159 0, 11126 1789 69 10091760 

৪৮০৪৫ 016 0:0০) ০1 91591,900 ০01 0176 101109%/110 1):0100951610185 ? 

১১ 

রশি 

£৩ 1 8£৩ ই ১ ০ উপ টিপ্স | টি | টা | টি 

এক্স হা বা 

90176 17017-10:0100581610175 216 1000 10018-58186911095, 

[০ 17017-5611191)0999 26 7000091010175. 

0 10101)091610179 216 1)010-5611691069, 

4৯1] 58106510095 29 11018-1010005161019, 

4৯1] 10010-010100991110185 216 1)01-99110911099, 

০ 59176517099 216 1010109516109105, 

90109 7017010931610175 216 59101911089, 

০ 1)01-961/651)069 86 1) 010-10101)091010109. 

4৯1] 10018-0101009916109175 26 59186919095, 

£&11 10010-591006518995 ৪16 [010100951010105, 

90176 70101009916101)9 ৪16 170 10017-9910911069. 

০ 10017-101019051010185 216 1)017-991)661)069, 

90175 96176611965 216 1)10100991010195. 

90176 10109190991010195 216 170 50186010095. 

ত্বি০1101-0701009511101)9 215 99100918065, 

4৯1] 101010091610179 216 101)-961)6617065. 

9017)9 99106010963 216 1701 1)01)-1)101903161019. 

90176 1)01)-10101009516109105 ৪19 1011-561)(917095, 

90175 96186517965 216 [10100991610 

90786 1011-1010100991610105 216 96100918099, 

01076 1)017-9611051)0995 216 1801 1):0100951610129, 

90196 1)017-991165180969 2:6 10 1101)-10101)091010189, 

4৯1] 10015-8010661)058 216 1)010-19:01908160189. 

90109 11011456100651)965 816 01019081010109, 



2৩, 

26, 

217, 

28. 

29, 

30. 

31. 
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90106 701010051610115 86 11018-5611010098, 

0 56166180639 216 1)018-0101051610199, 

901096 1)010-0101)051610109 216 101 96100610968, 

4৯11 56100510095 216 019100981610108, 

০ 701000991/10179 216 561)661)065, 

90176 10018-5610091995 216 1)0910-01010091010183, 

4৯11 010100516101)5 ৪19 96106911069, 

৩৮. ৪১ 2১ 00145, 100-7--এন্বের যে কোনোটিকে উদ্দেশ্ট ব৷ বিধেয় করে মোট কতগুলি বাক্য 

(যাদের কোনোটির উদ্দেশ্য ও বিধেক্ন একই পদ বা! বিরুদ্ধ পদ হবে না) গঠিত হতে পারে? বাকাগুলি 

লিখে দেখাও । 

(২য় ভাগ )---১৫ 



৬ 
অনপেক্ষ হ্যায় 

(08096071081 ১7110981917) 

১, অনপেক্ষ গ্যায়ের বৈশিষ্ট্য ও গঠন 
পূর্ববর্তী অধ্যাষে অমাধ্যম যুক্তি আলোচন! কর! হয়েছে। এ অধ্যায়ের আলোচ্য হল মাধ্যম 

( অধরোহ )যুক্তি। অনেকে মাধ্যম অববোহকে ন্যায় (১৮1198157) বলে অভিহিত কবেন। মাধ্যম 

অবরোহ বা স্তায় দু রকম : সাপেক্ষ ও অনপেক্ষ । সাপেক্ষ হ্তায়েব অন্তত একটি অবযব সাপেক্ষ বাক্য । 

আর অনপেক্ষ স্তায়েব প্রত্যেকটি অব্যব অনপেক্ষ বাক্য। সাঁপেক্ষ স্তায় আলোচিত হযেছে অধ্যাষ 
১-এতে । এখন আমবা অনপেক্ষ স্তায আলোচনা কবব। 

যে ( অববোহ্ ) যুক্তি তিনটি প্রথিত আকারেব অনপেক্ষ বাক্য দিয়ে গঠিত, এবং 
যে যুক্তিতে তিনটি মাত্র পদ থাকে তাকে বলে অনপেক্ষ স্তাঁষ। 

উদাহরণ 
সব বস্তবাদী হয দৃষ্টি বাঁদী, সব জডবাদী হয় দৃষ্টিবাদী, 
রাসেল্ হয় ( একজন ) বস্তবাঁদী সব চার্বাকপস্থী হয় জডবাদী 

+* বাঁসেল্ হয় ( একজন ) দুর্টিবাদী। ,» সব চার্বাকপন্থী হয় দৃষ্টিবাদী। 
এসব অনপেক্ষ স্তাষের দৃষ্টান্ত । 

টাকা; সাপেক্ষ ম্তাষগুলিব নামেব মধো “প্রাকল্পিক” “বৈকল্পিক” প্রভৃতি বিশেষণ থাঁকে, যথা 

“বৈকল্পিক ন্যায়”-এতে। এজন্য “অনপেক্ষ হ্যাষ”-এব বদলে শুধু “ন্যায়” ব্যবহার কবলেও বিভ্রান্তি 

হওয়ার কথা নয়। বস্তত অনেক যুক্তিবিজ্ঞানী “অনপেক্ষ ন্যাষ”-এব পবিবর্তে ন্যায়” কথাটি ব্যবহাব 

করেন। এ অধ্যাযে আমবাও কখনও কথনও “ন্যায়” কথাটি ব্যবহার করব। এ অধ্যায়ে ন্যায়ের 

কথা বললে বুঝতে হবে, অনপেক্ষ শ্তায়ের কথ। বলা হচ্ছে। 

অনপেক্ষ ম্যায়ের বৈশিষ্ট্য 
অনপেক্ষ ন্যায়ের তিনটি অবয়ব-_ছুটি হেতুবাক্য ও একটি সিদ্ধান্ত । যে বাক্য ছুটিকে হেতুবাক্য 

হিসাবে উল্লেখ কর। হয় তাদের “এবং”, “৪0৫৮ প্রভৃতি যৌজক দিয়ে যুক্ত না করলে সিদ্ধান্ত নিঃস্থত 

হতে পারে না । তবে যোজক “এবং”, “৪17” সাধারণত উহ্য থাকে । কিন্তু ধরে নিতে হবে__ছুটি 
হেতুবাক্য এরূপ কোনো যোজকের ছারা যুক্ত । 

অনপেক্ষ ন্যায়ের অবয়বগুলি অনপেক্ষ বাঁক্য। কেবল তাই নয়। প্রত্যেকটি অবয়ব চতুবর্গ 

পরিকল্পনার, “মানক)- উদ্দেশ্ট-_সংযোজক-_বিধেয়”--এ আকারের, কোনো না কোনো বাক্য ।* 

*-এরবলা বাহুল্য) এখানে য্ান্তবিজ্ঞানসম্মত অনপেক্ষ ন্যায়ের কথা বলা হচ্ছে। 
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অনপেক্ষ ন্যায়ের অবয়বগুলির মধ্যে থাকে দর্বসমেত তিনটি পদ। তিনটি বাক্যের মধ্যে সর্বসমেত 
ছয়টি পদ (প্রত্যেক বাক্যে ছুটি করে ) থাকার কথা । কিন্তু প্রত্যেকটি পদ ছুবার করে ব্যবস্ৃত হয় বলে 
তিনটির বেশী পদ থাকতে পাঁরে না। প্রত্যেকাট পদ দুবার করে উপস্থিত থাকে বলে একটি পদ 
হেতুবাক্য ছুটির উভয়েতেই থাকে । এ পদটিকে বলে মধ্যপদ ৷ ছুটি হেতুবাক্ চারটির স্থলে তিনটি পদ 
থাকবার, মানে একটি মধ্যপদ থাকবার, তাৎপর্য হল এই-_-যে কোনে। ছুটি বাক্যকে যুক্ত করলেই এরা 

অনপেক্ষ গ্তায়ের হেতুবাক্যের মধীদা! পায় না। ছুটি বাক্যের মধ্যে কোনো! যোগন্থত্র না থাকলে এরা 
হেতুবাক্য হতে পারে না। ছুটি বাকোর মধো যোগসুত্র স্থাপন করে মধাপদ বাক্য ছুটিকে হেতুবাক্যের 
মর্ধাদ। দেয়। 

অনপেক্ষ ম্যায়ের গঠন 
অনপেক্ষ ন্যাযে থাকে তিনটি অবয়ব-_ছুটি হেতুবাা, আব মিদ্ধান্ত। 

সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্ঠকে বলে অপ্রধান পদ (70 (91000), 

সিদ্ধান্তের বিধেয়কে বলে প্রধান পদ (078)01 (610) | 

ভারপর, 

অপ্রধান পদ যে হেতুবাক্যে থাকে তাকে বলে অপ্রবান হেতুবাক্য (01007 01610155 ), 

প্রধান পদ যে হেতুবাকো থাকে তাকে বলে প্রধান হেতৃবা কয (10191 01610199 )। 

আবার, 

একটি পদ প্রধান ও অপ্রধাঁন এ উভয় হেতুরাক্যেই সমভাবে উপস্থিত থাকে 

এ পদটি হল মধ্যপদ (1010016 (6117) )। 

মধ্যপদের কাঞ্জ হল অপ্রধান ও প্রধান হেতুবাক্যের মধ্যে নথ রাখ অপ্রধান ও প্রধান পরের মধ্যে 

যোগন্থত্র স্থাপন করা। এজন্য সিদ্ধান্তে মধ্যপদের স্থান নেই। 

উদাহরণ 

সব বাঁঙালী হয় ভারতীস্ব, এ অনপেক্ষ ন্যায়ে 

রাম হয় বাঙালী, “রাম” £ অপ্রধান পদ 

রাম হয় ভারতীয় । “ভারতীয়” ঃ প্রধান পদ 

“বাঙালী” £ মধ্য পদ 

প্রথম বাঁকাটি £ প্রধান হেতুবাক্য 

দ্বিতীয় বাক্যটি ঃ অপ্রধান হেতুবাক্য। 

সাধারণত প্রথমে প্রধান হেতুবাঁক্য, তারপর অপ্রধাঁন হেতুবাক্য, এবং সর্বশেষে সিদ্ধাস্ত উল্লেখ 
করা ছয়। কিন্ত অবয়বগুলিকে অন্য ক্রমে বিন্ন্ত করলেও কোনে বৈধ ন্যায়ের বৈধতা ক্ষুণ্ন হয় না। 

তবে যুক্তিবিজ্ঞানীর] উক্ত ক্রমে অনপেক্ষ ন্যায়ের অবয়ব-বিন্যাসের প্রথা মেনে নিয়েছেন। বরং বলা 

উচিত: তার] উক্ত ক্রুমটি ছাড়া অন্য ক্রম অন্মোদন করেন না। কাজেই 
প্রধান হেতুবাক্য--অপ্রধান হেতুবাক্া-_দি্ন্ত এ রে বিত্ত আকারকে অমগেক্ ্ লাযের 
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যুক্িবিজ্ঞানসন্মত আকার, আদর্শ আকার বা প্রথিত (88090 ) আকার, বলে গণ্য করা 

হয়। 

অনপেক্ষ যুক্তির আঁকার কি করে দেখাতে হয তা আমরা জানি ( অধ্যায় ২, পৃঃ 30 ভরষ্টব্য )। বলা 
বাহুল্য, উপরোক্ত যুক্তিটির আকার এভাবে দেখানো যায় £ 

সব গ হয় খ, 

কহয়গ, 
কহ্যখ। 

২. অনপেক্ষ ন্যায়ের বৈধতা অবৈধতা। 
প্রথম ভাগে, অধ্যায ১-এব “যুক্তির আকার : বৈধতা, অবৈধতা” নামক বিভাগ আবার 

পড়ে নাও। এ বিভাগে ( অববোহ ) যুক্তি সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা৷ অবশ্ঠই ্ ায় সম্পর্কেও খাটে। 

এঁ বিভাগে যা বল! হয়েছে তা৷ একটু অদলবদল কবে (“যুক্তিবগ্র বলে গন্তায ব্যবহার করে ) নিচে 

সংক্ষেপে বলা হল। 

অমুক ন্যায়টি বৈধ 

এ কথার অর্থ 

এমন হতে পারে ন। ফে, ন্যাযটির হেতুবাক্য-সত্য-ও-সিদ্ধান্ত-মিথ্যা ।* 
আর 

অগুক ন্যায-আকারটি বৈধ 

এ কথার অর্থ 

ম্তায-আকারটির সকল নিবেশন-ৃষ্টান্ত বৈধ । 
মানে 

ষর্দি কোনো স্তায়আকার বৈধ হয় তাঁহলে এ আকারের সব স্তায় বৈধ । 

উদ্দাহরণ 

সব খহ্যগ, 

সবক হয়খ, 

* সবক হয়গ। 

-এ আকারটি (আমরা দেখতে পাব ) বৈধ । স্থুতরাং এ আকারের সব যুক্তি বৈধ। যথা 

সব মানুষ হয় মর-প্রাণী, সব বিজ্ঞানী হয় বোোস্তী, 

সব সন্ন্যাসী হয় মানুষ; সব দার্শনিক হয় বিজ্ঞানী ; 

সব মল্ন্যাসী হয় মর-প্রাণী। », সব দার্শনিক হয় বোস্তী। 

-_-এসব যুক্তি বৈধ |** কোনো ন্যায় যে বৈধ তার হেতু হুল ন্যায়টির ব্বিশেষ আঁকার। অনু 

_* মানেঃ যাঁদ হেতুবাক্য সত্য হয় (বা হত ) তাহলে "সপ্ধান্ত মিথ্যা হতে পারে না (বা পারত না)। 

** জাক্ষপণীয়, গ্বতীয় 'িিদ্ধাম্তঁটিও 'বৈধ | এর হেত্যবাক্য ও [সক্ধাচ্ত বঙ্তৃত মিথ্যা, ঠিক। কিজ্ত 

এর ছেত্বাকা যাঁদ সত্য হত তাহলে 'সম্ধান্ত মিথ্যা হতে পারত না। 



অনপেক্ষ সায় 11? 

আকারের ন্যায় বৈধ, কেননা এ আকারের ন্যায় এমন যে, দি এদের হেতুবাক্য সত্য হয় (বাঁ হত) 
তাহলে দিদ্ধান্ত মিথ্যা হতে পারে না (বা পারত না)। “হতে পারে না” ব। “পারত ন1”-এসব 

কথার মানে কী? কি করে বুঝব অমুক বাক্য ( হেতুবাক্য ) যদি সত্য হয় তাহলে তমুক বাক্য মিথ্যা 
হতে পারে নী, বা পারত না? এক কথায়_-কোনো! ন্যায় বা ন্যায়াকার যে বৈধ তাকি করে 

বুঝব? 
উত্তর ;ঃ পরব্তাঁ বিভাগে ন্যায়ের বৈধতার নিয়ম আলোচনা কর! হবে। দেখা যাবে, এ সব 

নিয়ম অন্সারে যে-সব আকার বৈধ বলে গণ্য সে সব আকারের এমন দৃষ্টান্ত নেই যার হেতৃবাঁকা সত্য 
কিন্তু সিদ্ধান্ত মিথা। মৌজা কথায়, এ নিয়মগ্ডলি প্রয়োগ করে বৈধত। নির্ণয় করা যাবে। 

অমুক ন্যায়টি অবৈধ 
এ কথার মানে 

্তায়টি যে আকারের দে আকারেব এমন ( নিবেশন-) দৃষ্টান্ত আছে যাঁর হেতুবাক্য সত্য, 

সিদ্ধান্ত মিথ্যা । 

আর, 

অমুক ন্যায়-আকারটি অবৈধ 
এ কথার মানে 

্যায়আকারটির এমন নিবেশন-ৃষ্টান্ত পাওয়া যায়__অন্তত এমন একটি দৃষ্টান্ত আছে-যার 

হেতুবাক্য সত্য কিন্তু সিদ্ধান্ত মিথ্যা! । 

মনে রাখতে হবে 

যদি কোনো ন্যায়-আকাঁর অবৈধ হয় তাহলে এ আকারের সব ন্যায় অবৈধ (যদি হেতুবাক্য ও 

দিদ্ধান্ত উভয়ই সত্য হয় তাহলেও অবৈধ )। 

৩. ন্যায় ও ন্যায়"আকারের অবৈধভ। প্রমাণ 

ম্যায়*আকারের অবৈধতা প্রমাণ 

প্রথম ভাঁগে অধ্যায় ১-এতে “অবৈধতা প্রমাণ” অংশটি আবার পড়ে নেওয়া ভাল। 

ঘদি কোনো গ্তা়-আকারের কোনো দৃষ্টান্ত নিয়ে দেখানো যায় যে স্ায় (দৃষ্টান্ত )-টিতে 

হেতুবাক্য সত্য কিন্ত সিদ্ধান্ত মিথ্য। তাহলে প্রমাণিত হয় যে আকারটি অবৈধ ।* 

উদাহরণ 
সব খ হয়গ, 

সবকহয়গ। 

সব ক হয় খ। 

* যাঁদ দেখাতে না পার, তাহলে 'কিল্ত; প্রমাণ হয় না যে ন্যায়-আকারাঁটি বৈধ । কেননা, এমন হতে পারে, 

দখাতে না পারার কারণ তোমার বটান্তবৈজ্ঞানিক-নৈগ্প্যের অভাব ; আম দেখাতে পারলে না, হয়ত অন্যরা 

পারবে। 
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এ আকারটির অবৈধতা প্রমাণ কবতে হবে। 
প্রমাণ £ এ আকাবটি অবৈধ, কেননা নিষ্েক্ ন্যাষটি এ মাকবেব দৃষ্টান্ত । থা এ দর), 

হেতুবাক্য সত্য, কিন্তু সিদ্ধান্ত মিথ্য|। 

সব মানুষ হয প্রাণী, | মত্য 

সব কুকুব হয প্রাণী সতা | 

সব কুকুধ হয মানুষ || মিথ্যা 

স্তাযেব অবৈধত! 'গ্রমাণ 

যদি দেখাঁনে। যায যে এত্ত স্বাঘটি যে আক'বেব সে আকাবেধ এমন দঘ্শ্ট ম, 

হেতুবাক্য সত্য ও সিদ্ধান্ত মিখা তাহন প্র ত হয যে পপত্র গ্যাঘটি অধ | 

এভাবে কোনে। ন্যাযেব অবৈধত। প্রমাণ কবচত হলে 

প্রথমে প্রদত্ত যুক্তিটিব অ'কাব উদ্দাণ করতে হবে) হাব 

এ আকাবেব এমন দৃষ্টান্ত নিতে হবে যা হেতুবাবা শশা কিন্তু সি্গান্ মি 
উদাহরণ 

সব মন্তুষ হয দ্বিপদ-প্ খা, 

কোনো ম ছ নয মানু । 

"কানে! মাছ শষ দ্বপাদ প্রাণ 

এ যুকিটির অবৈধত] প্রমাণ কবে হবে। 
প্রমাণ : এন্যাষটি যে অ'কণপেন যুক্ত পে 'ম'ব পটি হল তত 

সবগ হঘখ, 

কোনো ক নয গ, 
কোনে ক নয থ। 

এ আকারের একটি ন্যায় (নিবেশন-্টান্ত ) নেওয| য'ক। 

মব মাষ তয় প্রাণা, 

কোনো কুকুর নয় মাশ্য, 

কোনো! কুকুর নয় প্রাণী । 

এ ন্যায়ের হেতুবাক্য সত্য, সিদ্ধান্ত মিথ্যা। স্থরাং ন্যায়টি অবৈধ । স্বতরাং ন্যায়টি যে আকারে মে 
আকারটি অবৈধ । স্থৃতরাং এব সব নিবেশন ্টান্ত-অবৈপ | ম্তরাং প্রদন্ ন্যায়টিও__“মব মামু 
কোনো মাছ".'” এ ন্যায়াটও__অবৈধ | 

ওপরে যে 'অবৈধতা-প্রমাণ পদ্ধতি ব্যাখ্যা কব] ভল তার নাম : 
সদৃশ যুক্তির সাহায্যে বৈধতা খণ্ডন ( [২০091801017 ৮১ 1408108] /১08198) ) ব| অবৈধ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন পদ্ধতি। 
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8. (অনপেক্ষ) ন্যায়ের বৈধতার নিয়ম 
সাধারণত এ প্রসঙ্গে ছষটি নিষম উল্লেখ কব! হয | এদেব প্রথম ছুটি হল : 

(ক) অনপেক্ষ শ্যাযে তিনটি পদ থাকবে-_-এব বেশীও নয, কমও নয়। 
(খ) এক্সপ ন্যাষে তিনটি অনপেক্ষ বাঁক্য থাকবে-_-এব বেশীও নয, কমও নয় ॥ 

৭ নিম ছুটি কিন্তু বৈধতাব নিষম নয*। এ বাক্য দুটিতে অনপেক্ষ ন্তাষের আকাবগত লক্ষণ 
| হযেছে। এ লক্ষণ প্রযোগ কবে-_কোনো ঘুক্তি প্রর্কতই অনপেক্ষ ন্যায কিন। তা নির্ণঘ কবা সম্ভব, 

“খব কোনে। অনপেক্ষ ন্যাণ বৈধ কিনা ৩| নির্ণঘ কণা যান না। কাজেই উক্ত বাক্য ছুটি বৈধতাঁব 
* [মু বণে গণ্য শয। 

অনপেক্ষ হয যেব পৈধত1ব মুল |শমম ৯।|বটি £ দুটি ব্যাপ্য শাব নিষম (10198 01 ৫1911001101) ) 

"টি গ্ণণ শিযম (1816১ 09 00110) )। 

[পাতা নিধম 

(১) মধ্যপদকে অন্তত একটি হেতুপাক্যে ব্য।প্য হতে হবে। 

(২) যে পদ হেতুবাক্যে অব্যাপ্য | সিদ্ধান্ত ব্যাপ্য হতে পাববে না ॥ 

৪ শন নিষম 

(৩) অন্তত একটি হেতুবাঁক্যকে ভাঁববাচক হতে হবে। 

(৪) ঘর্দি একটি হেতুব।কা 'মভাববাচক হয ৩াহাশ এবং কেবল তাহলে সিদ্ধীস্ত অতাব- 

বাচক হবে ॥ 

৭ শিষমগুলি সম্পর্কে আবও ছু এক০| কথা বল। ধণকা1। 

প্রথম নিযম 

মধ্যপদকে অন্তঙ একটি হেতৃবাক্যে ব্য'প্য হত হবে। 

ণশিষম লঙ্ঘন কবলে যে দোষ হয ৩ব নাম: 
অব্য।পা মধা দেন (51140 01 81141501108090 1014015 )। 

ডাহবণ 

(১) 

কোনে। কোনো প্রাণী হয কুকুণঃ 0) মধ্যপদ প্রাণী প্রধান হেতৃবাক্যে 

সব বিড়াল হ্য প্রাণী, (4১) অব্যাপ্য, [ এব ডদ্দেশ্য বলে , অপ্রধাঁন 

'*, সব বিড়াল হয কুকুব। (৯) হেতুবাঁক্যেও অব্যপ্যি, &-এব বিধেষ বলে 

(২) 

সব মানুষ হয প্রাণী, (&) | মধ্যপদ “প্রাণী” উভয হেতৃবাক্যে 

সব ছাত্র হয় প্রাণী, (4) অব্যাপ্য--& বাক্যেব বিধেয বলে ] 

সব ছাজ্ঞ হয় মানুষ৷ (4৯) 

উক্ত যুক্তি ছুটি অব্যপ্য মধ্য দোষে দুষ্ । (২)-এব সিগ্ধান্ত মত্য হলেও (২) সংখ্যক যুক্তিটিও অবৈধ । 
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দ্বিতীয় নিয়ম 

যে পদ হেতুবাক্যে অব্যাপ্য তা সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য হতে পারবে না। 

এ নিয়ম লঙ্ঘন করলে যে দোষ হয় তার নাম : 

অতিব্যাপ্তি দোষ (911805 01 1111016 01501006101) )। 

প্রধান পদ হেতুবাক্যে অব্যাপ্য আর সিদ্ধান্তে ব্যাপা হলে, ঘটে 
প্রধান পদের অতিব্যাপ্তি দোষ ( 911909 ০1 1111010109)01 

অপ্রধান পদ হেতুবাক্যে অব্যাপ্য আর সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য হলে, ঘটে 

অপ্রধান পদের অতিব্যাপ্তি দোষ (191190% 01 1111016 1111)01 )। 

প্রধান পর্দের অতিব্যাপ্তির উদাহরণ 

(৩) (৪) 

সব মান্য হয় প্রাণী, (4) সব মানুষ হয় ছিপদ্-প্রাণী, (4) 

কোনো! কুকুর নয় মান্য » (9) কোনে কুকুব নয় মানুষ ১ (8) 

কোনে কুকুর নয় প্রাণী। (৪) কোনো কুকুর নয় ছিপদ-্রাণী। (9) 

[ প্রধান পদ £ প্রাণী ] | প্রধান পদ : “ছ্বিপদশ্প্রাণী, ] 
দুটি যুক্তিতেই প্রধান পদ হেতুবাঁক্যে অব্যাপ্য-_/৯-এর বিধেষ বলে 

কিন্তু সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য-_-এব বিধেয় বলে। 

লক্ষণীয়, (৩)-এব সিদ্ধান্ত মিথ্যা, (৪)-এব সিদ্ধাপ্ত সত্য । কিন্ধু তাহলেও (৪)-ও অবৈধ ।* 

অগ্রধান পদের অতিব্যাপ্তির উদাহবণ 

(৫) (৬) 

সব বাঙ্গালী হয় ভাখতীয, (4) সব বাঙ্গালী হয প্রাণী, (৯) 

সব বাঙ্গালী হয মান্তষ ১ (4) সব বাঙ্গালী হুয মানুষ, (4) 

সব মানুষ হয় ভাবতীয। (4) , সব মানুষ হয প্রাণী। (4) 

| অপ্রধান পদ £ "মানুষ? ] 

দুটি যুক্তিতেই অপ্রধান পদ হেতুবাক্যে অব্যাপ্য--এব বিধেষ বলে 

কিন্তু সিদ্ধান্তে ব্যাপ্“-_-/৯-এব উদ্দেশ্য বলে। 

লক্ষণীয, (৫)-এর সিদ্ধান্ত মিথ্যা, (৬)-এব সিদ্ধান্ত সত্য । কিন্তু তাহলেও (৬)-ও অবৈধ ।* 

তৃতীয নিষম 

অস্তত একটি হেতুবাক্যকে ভাববাচক হতে হবে। 
এ নিয়ম লঙ্ঘন করলে যে দৌষ হয় তার নাম £ 

অভাঁববাচক হেতুবাঁক্য ঘটিত দোষ (11709 ০1 09296$6 10161815565 )। 

* কেন অবৈধ তা এভাবে ব্যাখ্যা করতে পাঁর 8 এ য্যান্তাট যে আকারের সে আকারের এমন হ্বীন্ত আছে-_ 
বথা, বাম ধারের হ্বান্তাট--যার হেত্দবাক্য সত্য কিল্ত; সিক্ধাল্ত মিথ্যা। 
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উদাহরণ 

(৭) (৮) 
কোনে! পাখি নয় স্তন্যপায়ী, 0৪) কোনে! মাছ নয় স্তন্যপায়ী, (৪) 
কোনো পাখি নয় চতুষ্পদ, (হ) কোনো মাছ নয় পাখি; (8) 

"* কোনো চতুষ্পদ নয় স্তন্যপায়ী । (3) - কোনো পাখি নয় স্তন্যপায়ী । (8) 
এ যুক্তি ছুটি অভ[ববাঁচক হেতুবাক্য খটি ত দে|ষে দুষ্ট 

লক্ষণীয়, (৭)-এর সিদ্ধন্ত মিখ্যা, (৮)-এব সিদ্ধান্ত সত্য। কিন্তু তাহলেও (৮)-ও অবৈধ |* 
চতুর্থ নিয়ম 

ঘদি একটি হেতৃবাকা অভাববাচক হয় তাহলে, 

এবং কেবল তাহলে, সিদ্ধান্ত অভ।ব্বাচক হবে। 

এ নিয়ম লঙ্ঘন করলে হবে 

91190 ০01 ৫19/116 179020150 00101005101) [0] 801711211%৩ 1)10107153 বা 

[81120 01 019/105 80110901%6 ০0101005101) 0011] 19902861৬9 [01010154 

য্থ 
4৯1] 0১210) 

4১11 1৮ 21০9) 

901176 ১ 816 1101 1১, 

এআকারের ন্যায় উক্ত গ্রথম দোষে দুষ্ট । 

ন্যায়ের নিয়ম ও অনুসিদ্ধাস্ত 
ওপরে যে চাঁরটি নিয়ম উল্লেখ কর! হয়েছে সেগুলি হল মূল নিয়ম । এ নিয়মগ্ডলি থেকে বহন 

মন্থসিদ্ধান্ত (901011815 ) নিংহ্থত হয়। নিচে তিনটি অন্থুপিদ্ধান্ত উল্লেখ করা হল। 

অন্তসিদ্ধান্ত ১ 

অন্তত একটি হেতুবাঁক্যকে সাধিক বাক্য হতে হবে। 

মন্তসিদ্ধান্ত ২ 

যদি একটি হেতুবাক্য আংশিক বাক্য হয তাহলে পিদ্ধান্তকে আংশিক বাক্য হতে হবে। 

মনসিদ্ধান্ত ৩ 

যদি প্রধান হেতুবাক্য আংশিক বাঁক্য হয় তাহলে অপ্রধান হেতুখ(ক্যকে ভাববাঁচক বাক্য হতে 

হবে। - 

এ নিপ্মমগ্ুলি মূল নিয়ম থেকে নিঃস্থত হয়। এদের “বৈধতার নিষম'-এর মর্ধাদা না দিলেও চলে । 

এগুলি ছাঁড়ও অনপেক্ষ ন্যায়ের বৈধতা বিচার কর। যাব । তবে এগ্তপিকেও বৈধতার নিয়ম বলে মেনে 

* পু 120-এর পাদটীকা দেখ। 

+ অধ্যায় ৬, বিভাগ &.৪ দুষ্টবয। 

(২য় ভাগ)--১৬ 
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নিলে বৈধত| বিচারের কাজ দ্রুততর হয়। কাঁজেই এগুলিকেও আমরা বৈধতাঁব নিষম হিসাবে ব্যবহার 

করব। 
অনুসিদ্ধাস্ত ১ ও ২-কে বলে পবিমাণের নিষম (২০193 ০ 038806115)। এ নিষমগ্ডলি মূল 

নিষমেব অন্সিদ্ধান্ত। এব! যে অন্রপিদ্ধান্ত | প্রমাণের প্রণঘ।জন | যাঁর প্রমাণ প্রযোজন, ব| ষা প্রমাণ 

কর] হবে, তাকে বলে উপপাগ্ঠ (01601617 )। বাজেই উক্ত নিযম তিনাটিও উপপাগ্য। এবাব 

উপপাগ্ভগুলি প্রমাণ করা যাঁক। 

প্রথম উপপাস্ত 
অন্তত একটি হেতুবাক্যকে সাবিক বাক্য হতে হবে, 

অর্থাৎ, যে অনপেক্ষ ন্য।যে উভয হেতুবব্য আশিক বাক্য সে ন্যায বৈধ হতে পবেনা। 

প্রমাণ : ধবা যাক, উভঘ হেতৃবাক্যই আংশিক খক্য। তাহলে হেতুবাখ্য-াবন্যাসে তিনটি 

সম্ভাবনা £ আংশিক বাক্য ছুটিব 

(১) উভয়ই অভাববাচক (9০), অথব! 
(২) উভযই ভাববাচক (11), অথবা 
(৩) এদের একটি ভাববাচক অন্যটি অভাববাচক (10 ব। 01)। 
(১): যে অনপেক্ষ ন্যাষের হেতুবাক্য 909 ত| বৈধ হতে পাবে না। কেননা, গুণেব নিযম 

(নিয়ম ৩) অন্ুদারে--অন্তত একটি হেতুবাক্যকে ভাববাচক বাঁক্য হতে হবে। 

(২): হা হেতুবক্যেব মধ্যে কোনো পদই ব্যাপ্য নয। স্থতবাং মধ্যপদও ব্যাপ্য পয 

(অব্যাপ্য)। কাজেই যে অনপেক্ষ ন্যাষেব হেতুবাক্য [] তা বৈধ হতে পাবে না। এবপ ন্যা 
অব্যাপ্য মধ্য দৌষে ছুষ্ট হবে। 

(৩): তৃতীয় ক্ষেত্রে যদি কোনো সিদ্ধান্ত কবা হয তাহলে, গুণেব নিষম অন্ুসাবে, সিদ্ধান্তাটি 

অবশ্যই অভাববাচক হবে। এবং অভাববাচক বলে পিদ্ধান্তটিব |বধেষ বা প্রধান পদ অবশ্যই ব্যাপ্য হবে। 

কাজেই প্রধান পদের অতিব্যাপ্তি বাবণেব জন্য প্রধান পদকে হেতুবাক্যেও ব্যাপ্য হতে হবে। আব 

মধ্যপদকেও ব্যাপ্য হতে হবে, নতুব| অব্যাপ্য মধ্য দোষ হবে। তাহলে হেতুবাক্যেব ছুটি পদ ব্যাপ্য 

হওযার দরকার £ প্রধান পদ ও মধ্যপদ । এক্ষেত্রে হেতুবাক্য বিন্যাস হল 109 বা 911 এবং এ হেতু- 

বাক্যেকু মধ্যে সর্ববমেত একটিমাত্র পদ ব্য।প্য। এব্যাপ্য পদটি যদি প্রধান পদ হয তাহলে অব্যাপ্য 
মধ্য দোষ হবে, আর যদি মধ্যপদ হয তাহলে হবে প্রধান পর্দেব অতিব্যাপ্তি দৌষ। অর্থাৎ 109 বা 
01-এর ক্ষেত্রে হয অব্যাপ্য মধ্য, নযত প্রধান পদের অতিব্যাপ্তি, দোষ হবে। 

ন্তরাঁং যে অনপেক্ষ ন্যাযেব উভঘ হেতুবাক্য আংশিক বাক্য তা বৈধ হতে পারে না। অর্থাৎ 
কোনো অনপেক্ষ ন্যাযকে বৈধ হতে হলে এব অন্তত একটি হেতুবাক্যকে সাবিক বাক্য হতে হবে। 

দ্বিভীয় উপপান্ত 
মদি একটি হেতুবাক্য আংশিক বাক্য হয তাহলে সিদ্ধান্তকে আংশিক বাক্য হতে হবে। 
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প্রমীণ : এবটি হেতুবাব্য আংশিক বাঁক্য, সুতরাং প্রথম অনুসিদ্ধাস্ত অনুসারে অন্য হেতু 
বাক্যটি হবে সাধিক বাক্য। ভাহলে, হেতুবাক্য-বিন্যাসের তিনটি সম্ভাবনা : হেতুবাক্য ছুটির 

(ক) উভয়ই অভাববাঁচক (10 বা 08), অথবা 

(খ) উভয়ই ভাববাচক (/&] বা 14), অথবা 
(গ) এদের 'একটি ভাঁববাচিক অন্যটি অভাববাচক (০, 04 ১ বা! 8], 17) 

(ক) প্রথম ক্ষেতত্র কোনে। অনপেক্ষ ন্যায় বৈধ হতে পারে না। কেননা গুণের নিয়ম অনুসারে 

অন্তত একটি হেতুবাক্যকে তাববাচক হতে হবে। 
খ) &া ব1 14১ হেতৃবাক্য বিন্য(সের বেলায় হেতুবাক্যের মধ্যে একটিমাত্র ব্যাপ্য পদ (4র 

উদ্দেশ্ )। অব্যাপ্য মধ্য দোষ বারণের জন্য এ পদটিকে হতে হবে মধ্যপদ। তাহলে অপ্রধান পদটি 

হেতুৰাক্যে অবাপ্য থাকল । ম্ৃতরাং অপ্রধান পদের অতিথ্যাপ্তি বাবণের জনা অপ্রধান পদ সিদ্ধান্তে 

অব্যাপ্য থাকবে। অর্থাৎ, পিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য হবে অবাপা। তার মানে, সিদ্ধান্তট হবে আংশিক 

বাক্য । এক্ষেত্রে সাবিক সিদ্ধান্ত করলে, হয় অপ্রধান পদের অতিব্য।প্তি নয়ত অব্যাপ্য মধ্য দোষ হবে। 

(গ) এক্ষেত্রে হেতুবাক্য বিন্যাস হল: 4০, ০4৯ ঢা, 181 হেতৃবাক্যের মধ্যে মোট ছুটি 
পদ ব্যাপ্য। এটি হেতুবাক্য অভাববাচক বলে সিদ্ধান্ত হবে অভাববাচক এবং সিদ্ধান্তে প্রধান পদ 
€ সিদ্ধান্তের বিধেয় ) হবে ব্যাপ্য। সুতরাং প্রধান পদের অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য হেতুবাক্যের দুটি 
ব্যাপ্য পদ্রে মধো একটিকে হতে হবে প্রধান পদ। আবার অব্যাপা মধ্য দোষ বারণের জন্য অন্য 
ব্যাপ্যকে পদটিকে মধ্যপদ হতে হবে। তাহলে হেতুবাকোব দুটি ব্যাপা পদের মধ্যে একটি হবে মধ্যপদ 
আর অন্যটি প্রধান পদ। কাজেই অপ্রধান পদ হেতুণাক্যে অব্যাপ্য থাকবে। স্থতরাং অপ্রধান পদের 
অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য অপ্রধান পদকে সিদ্ধান্তেও অব্যাপ্য থাকতে হবে। অর্থাৎ সিদ্ধান্তে উদ্দেশ্টকে 
অব্যাপ্য থাকতে হবে। তার মানে সিদ্ধান্তকে আংণিক বাকা হতে হবে। এক্ষেত্রে সাধিক সিদ্ধান্ত 
করলে হয় অব্যাপ্য মব্য, নয়ত অপ্রধান বা৷ প্রধান পদের অতিব্যাপ্তি, দোষ হবে। 

তৃতীয় উপপাস্ত 
যদি প্রধান হেতুবাক্য আংশিক বাক্য হয় তাহলে অপ্রধান হেতুবাক্যকে ভাববাচক বাক্য হতে 
হবে। 

প্রমাণ: আমর! দেখাব ষে, প্রধান হেতুবাক্য আংশিক বাক্য হলে বৈধ ন্যায়ে অপ্রধান হেতু- 
বাক্য অভাববাচক হতে পারে না; স্থৃতরাং ভাববাঁচক হবে। 

ধরা যাক, অগ্রধান হেতুবাক্য অভাববাঁচক বাক্য। তাহলে, গুণের নিয়ম অনুসারে প্রধান 
হেতুবাক্যকে অবশ্ঠই ভাববাচক হতে হবে। ধরে নেওয়া হয়েছে, প্রধান হেতুবাক্যটি আংশিক বাক্য। 
তাহলে প্রধান হেতুবাক্যটি হল আঁংশিক ভাববাচক বাক্য বা 7 বাক্য, আর অপ্রধানটি অভাঁববাচক 
বাক্য। একটি হেতুবাক্য অভাঁববাচক বলে, কল্পিত ন্যাঁয়ে সিদ্ধান্ত হবে অভাববাচক। এবং ফলে 

সিদ্ধান্তের বিধেয় ঝ প্রধান পদ সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য হবে। কিন্ত প্রধান হেতুবাক্য [ বলে এ পদটি হেতুবাক্য 
ব্যাপ্য নয় (?-তে কোনো! পদই ব্যাপ্য নয়)। ন্থতরাং, এমন অবস্থায়, প্রধান পদের অতিব্যাপ্তি দৌষ 



124 নব্য যুক্তিবিজ্ঞান 

হবে। দেখা গেল, বৈধ ন্যাযে এমন হতে পাঁবে ন। যে, প্রধান হেতুবাক্য আংশিক বাক্য আর অগপ্রধান 

“হেতুবাক্য অভাববাচক বাক্য। স্ততবাং যদি প্রধান হেতুবাক্য আংশিক বাক্য হয় ত্বাহলে অপ্রধান 

হেতুবাক্যকে ভাববাচক হতে হবে। 

(৪) [006 11011119১01 ৪ 5911921১10 06 0, ৬7140 1107150 07০ 0101161 09? ৩৯. 

(0) 1] 0100 07917155 068. ০৮1195197) 0০ 0, ৮4178117150 0116 ০0100105101) 

0০? _-)০৮০0175 

৪8০. 7১1০৬০ 119 (110 100001 10101))159 01 2 5110215]] ৬110569 00170119101, 15 

-_095০0105 166901%0 080. 06৮01 08 10210100112 910109010, 

৪৬১. 170৬০ (190 01610 77115 91/299 0০ 1) 1116 101617155 016 40190110160 1611) 

[0016 11)80 11 1110 00110105101) _19%01)5 

৫. ন্যায়ের আকার 

অনপেক্ষ ন্যাষ নানান অকাবের | ছু দিঝ থেকে এব আকাবেব বিভিন্নত। বিচাঁব কব! যাঁষ-_ 
অবযবগুলিব আকাঁবেব দিক থেকে, মাব মধ্যপদেব অবস্থ(মেব দিক থেকে। ছুটি অনপক্ষ ন্যায়েব 

অবযবেব আকাব ষ দি ভিন্ন হয তাহলে নায-আকাব ছুটি9 অবশ্যই ভিন্নপ হবে। যেমন, 

(ক) 4১11 14 2০ 9, (4) (খ) ০1৫ 21০ 47, (£) 

81] 4 21০ 74১ (40) 81] 44 216 14১ (4) 

৫11 44 216 473, (4) ».:110 4 2167. (2) 

এ ন্তায-আকার ছুটি পৃথক, কেননা এদেব অবযবেখ আকাব ভিন্ন। এবকম পার্থক্যকে বলে মুত্তির, বা 
0100৫-এব পার্থক্য । (ক) ও (খা-এব মুতি ভিন্ন ভিন্ন। (ক)-এব মু্তি হল 4:44, আব (খ)-এব হুল 

£45 1 

আবার, 

(7) (ঘ) [০ 7 216 14, (7) 

811 4 21574 ১ (4) 81] 4 816 14১ (4) 

1004 2199, (5) 100 4 816 7. (8) 

এ ন্যায়-আকার ছুটিও তিন্ন। এদেব মধ্যে মৃতিব পার্থক্য নেই, ঠিক, কিন্তু মধ্যপদেব অবস্থান লক্ষ 
করলে এদের মধ্যে অন্য রকমের পার্থক্য দেখ যাবে। এরকম পার্থক্যকে বলে সংস্থান বা 80:০-এর 

পাঁর্থক্য। (গ)-এর সংস্থান এক রকম, (ঘ)-এর সংস্থান অন্য রকম। 

ছুটি অনপেক্ষ ন্যায়ের মধ্যে কেবল মুত্তিব পার্থক্য থাকতে পারে, যেমন (ক) ও (খ)-এর মধ্যে, 

কেবল সংস্থানের পার্থক্য থাঁকতে পাবে, ষেমন (গ) ও (ঘ)এর মধ্যে, আবার মৃত ও সংস্থান__এ উভয় 

(গ) [০ 14 216 9, 
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দিক থেকে পার্থক্য থাকতে পারে, যেমন (ক) ও (ঘ)-এর পার্থক্য । কোঁনে। অনপেক্ষ ন্যায়ের আঁকারের 

পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দিতে হলে মৃতি সংস্থান__এ দুই-ই উল্লেখ কর! দরকাঁর। যদি মৃতি সংস্থান_-উভয়ই 

উল্লেখ করা হয়, তাহলে এবং কেবল তাহলে, ন্যায়-মাকাঁরের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দেওয়া হয়। আর 

যি মৃক্তি-সংস্থান বলে দেওয়া হয়, তাঁহলে এবং কেবল তাহলে, পুর্ণাঙ্গ ন্যায়াকার উদ্ধার করা যায়। 

চ্যায়ের সংস্থান (0120076) 

মধ্যপদের অবস্থান অনুসারে যে ন্যায়-আকাঁর গঠিত হয় তাঁকে বলে (ন্যায়ের ) সংস্থান । 

সংক্ষেপে, সংস্থান বলতে বোঝায় মধ্যপদের অবস্থান। অনপেক্ষ ন্যায়ে মধ্যপদ ছুটি হেতুবাঁক্যের 
প্রত্যেকটির উদ্দেশ্য হতে পারে, আবার বিধেয়ও হতে পারে। স্থৃতরাঁং মধ্যপদের অবস্থান চাঁর 
রকম। অর্থাৎ অনপেক্ষ ন্যায়ের সংস্থান বা 98016 চার রকম। যদি “ক' দিয়ে অপ্রধান, থ" দিয়ে 

প্রধান, আর “ম" দিয়ে মধ্যপদ বোঝানো হয় তাহলে চার রকম সংস্থান এভাবে দেখানো যায়__ 

প্রধান হেতুবাক্য £ মথ থম ম-খ খ-ম 

অপ্রধান হেতুবাক্য £ ক-_ম কম মক মক 

সিদ্ধান্ত 2.১, কবাথ এ কহিথ শু ক এ কখ 

এ সংস্থানগুলিকে উল্লেখ কর! হর যথা ক্রমে প্রথম) দ্বিতায়ঃ তৃচীয় ৪ চতুর্থ সংস্থনি বলে (বাঁ, সংক্ষেপে 

19. 1,171. 2১ 71. 3,718. & বলে )। 

সংস্থানগুলির চেহারা বিশেষভাবে মনে রাখার দরকার । যদি প্রধান ও অপ্রধান হেতুবাক্যকে 

দুটি মান্তরাল রেখ! দিয়ে বোঝানে। হর, আর মধ্যপদের অবস্থান ছুটিকে একটি রেখার দ্বারা যুক্ত করা 

হয় তাহলে সংস্থানগুণপির চেহারা এভাবে দেখানে। যায়। 

প্রথম সংস্থান 

[711১1 151101৩ 

পু 
ডে] 

দ্বিতীয় সংস্থান তৃতীয় সংস্থান 

99০0170 771/0019 ন1)170 1715016 

৮. ম| 

জপ ভিসি 
চতুর্থ সংস্থান 

7০9: 1016015 

প 
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ন্যায়ের মৃ্তি (1০০9) 
অবয়াবের গুণ-পরিমাণ অন্কুসাবে যে ন্যায়-আকার গঠিত হয় তাঁকে লে (ন্যায়ের ) 

মৃত্তি। 

সংক্ষেপে, “মৃত্তি” বলতে বোঝায় অবয়বের গুণ-পরিমাঁণ। প্রশ্ন হল, অনপেক্ষ ন্যায় কত প্রকার 
মৃতি পরিগ্রহ কবতে পারে? গুণ-পরিমাঁণ অস্ুপাঁবে বাকা চার রকম £ &) 8১1,091 এখন, এদের 
ছুটি করে নিয়ে পাই নিম্নোক্ত ১৬টি জৌড। 

(1) 4 (৬) [74, (1%) 14 (%111) 04 

(11) 4১72 (৬1) 7707, (9) 1, (51৬) 07 

(111) (৬11) 171 (»1) | (৮) 01 

(1৬) 4৯০0 (৮111) 170 (911) 10 (5৬1) 00 

__এগুলি হল সম্ভাব্য হেতুবাক্য-বিন্যাস। এদের প্রত্যেকটির সঙ্গে চারটি বাক্য যুক্ত হতে পারে 

(সিদ্ধান্ত হিসাবে )। যথা, 4 থেকে পাওঘা যাবে? 4৬০ এঞঠান। 7১ 4401 তাহলে 

মোট মুতি হল ৬৪টি (১৬১৯:৪)। সম্ভাব্য মৃত্তি ৩৪টি ঠিক, কিন্তু দেখ! যাঁবে সব কয়টি মৃত্তি (মানে, 
মৃত্তির যুক্তি ) বৈধ নয়। 

৬. ন্যায়ের বৈধ মূতি নির্ণয় 
বৈধতার নিয়ম প্রয়োগ করলে দেখা যাবে, ওপরের মাবণীতে মোটা-হরফে-লেখা বিন্যাঁসগুলি 

থেকে যেসব মৃত্তি পাওয়া যায় তাঁর সব কয়টি অবৈধ । 
(1), (511), (1৮), (51), 80, 08, 99 

_এ বিন্যাসগুলি থেকে যে সব মৃত্তি (১৬টি, প্রত্যেকটি বিন্যাস থেকে ৪টি করে) পাওয়া যায় সে 

সব অবৈধ । কেননা! তৃতীয় নিয়ম অন্গুসারে-_অন্তত একটি হেতুবাক্যকে ভাববাচক হতে হবে, 
কিন্ত আলোচ্য ক্ষেত্রগুলিতে ছুটি হেতৃবাঁক্যই অভাঁববাঁচক । 

(9)-1 

_-এ বিন্যাস থেকে যে (৪টি) মৃত্তি পাওয়া যায় তা অবৈধ । কেননা অন্থ্পিদ্ধান্ত ৩ অনুসারে প্রধান 
হেতুবাক্য আংশিক বাক্য হলে অপ্রধান হেতুবাক্যকে ভাববাঁচক হতে হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রধান 

হেতুবাক্য আংশিক আর অপ্রধান অভাববাঁচক। 
(1)১ (5011), (৬)--]]) 6), 01 

_এ বিন্যাসগুলি থেকে যে সব মৃতি পাঁওয়া যাঁয় (১২টি) তাঁর সব কয়টি অবৈধ । কেননা অনুসিদ্ধান্ত 

১ অন্থসারে অন্তত একটি হেতুবাক্যকে সাধিক বাক্য হতে হবে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রগুলিতে ছুটি হেতু- 
বাক্যই আংশিক বাঁক্য। এখন বাঁকি থাকল নিম্নোক্ত ৮টি জৌড়*। 

(১) 44 (২) 417 (৩) 4] (৪) 4১০0 

(৫) 124 (৬) হু] (৭) 14 (৮) 04 

ওপরের সারপীর সরু-হরফে -লেখা জোড়গ্য্। এখানে নতুন করে এদের ক্রমিক সংখ্যা দেওয়াহল। 
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এ বিন্যাসগুলি থেকে যে ৩২টি (৮৮৪) মৃতি পাঁওয়! যাবে তাদের বৈধতা পরীক্ষা করতে হবে। দেখা 
যাঁবে, কোনো মূর্তি এক সংস্থানে বৈধ, অন্য সংস্থানে অবৈধ । 
যথা 

4১4১৫ কেবল প্রথম সংস্থানে বৈধ, অন্য সংস্থানে অবৈধ । 
তাহলে বাকি ৩২টি মূর্তির প্রত্যেকটিকে সংস্থানের রূপ দিয়ে এদের বৈধতা পরীক্ষা করতে হবে কি? 

না, তার দরকার নেই। কেননা দেখানে| যাবে, এ মৃতিগুলির অনেকগুলি কোনো সংস্থানেই বৈধ 

নয়।শ* য্থা, 0/ থেকে যে চারটি মূতি পাঁওয়া যাওয়! সেগুলির, মানে 
044, 047, 941, 0940 

এদের, মধ্যে কেবল 0:40 মৃশ্ডিটিই বৈধ হতে পাঁরে, অন্য কোনোটি বৈধ হতে পারে না। 

আমর! উপরোক্ত ৮টি হেতৃবাক্য বিন্যাস নিয়ে দেখব কোন্ সংস্থানে কোন্ সিদ্ধান্ত এদের থেকে 

বৈধভাবে নিষ্কাশন করা যাঁয়। তাহলে কোন্ সংস্থানে কোন্ মৃতি বৈধ ত৷ পেয়ে যাব। 

প্রথম সংস্থানের বৈধ মতি 
(১) 4৯ 

£৯11 14 26 3 (&) লব মানুষ হয় মর-প্রাণী, (4) 

81] /৯ 81০ 1] ) (4) সব রাঁজ। হয় মাচষ; (4) 

8]1 4১ 215 0. (4৯) ., সব রাজা হয় মর-প্রাণী। ($) 

_ এ ন্যার-আকারটিণণণ বৈধ । মধ্যপদ প্রধান হেতুবাকো ব্যাপ্য। উভয় হেতুবাক্য ভাববাঁচক বলে 

সিদ্ধান্ত ৪ ভাববাচক। প্রধান পদ হেতুব।ক্যে প্যাপা ; গ্ুতবাং সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য হতে, অথা সিদ্ধান্তের 

সাধিক বাক্য হতে, বাধ| নেই। ন্যাঘের কে|নো নিয়ম এতে গজ্বিত হয় শি। আুতরাং প্রথম সংস্থানে 

/১/ মৃতিটি বৈপ | এ বৈধ ন্যায়আকা|রটির নাম * 7070272*% | 
পপ আপ পপ আস ৮ শি 

1 দেখা যাবে, ১4৪১ 8০, সাও, আহা, ১০9০, 8 ১০, 10805 ছা9,1&1 95954 দশটি ম্ণত ছাড়া 

পাস 

অন্য কোনো মত কোনো সংগ্থানে বৈধ নয়। 

1” এরকম ক্ষেতে বৈধ মূর্তির উদাহরণ দেওয়া হবে। তবে আমরা মন্তব্য করব আকার সম্বন্ধে। 

* বা এ আকারের ন্যায়-যন্তর নাম 

+* প্রত্যেক বৈধ ন্যায়-আকারের এ রকম ন।ম আছে । এ জাতীয় নামকে বলে স্মৃতিপহায়ক (009090710) 

নাম। এরকম নামের স্বরবর্ণগীল যথাক্রমে প্রধান হেতুবাকা, অপ্রধান হেতুবাক ও 1সক্ধান্ত বোঝায় । যেমন 

[3৯1১518 নামাঁট বলে দিচ্ছে যে, এ ন্যায় আকারের প্রধান হেতুবাক্য ৭৭ অপ্রধান হেতুবাক। &* আবার দপম্ধান্তও 

& বাকা । কোনো নায়-আকারের স্মৃতি সহায়ক নাম থেকে আরও বোঝা যায় যে, আকারটি, বৈধ £ কেননা 

কেবল বৈধ ন্যায় আকারেরই স্মৃতি-সহায়ক নাম দেওয়া হয়েছে । এ রকম নামে সংস্থানের পারচয়ও মেলে, কেননা 

যে ম্ণৃত একীধক সংস্থানে বৈধ তার 'বাভল্ন নাম দেওয়া হয়েছে। যেমন 7010 মূশৃতাট চারাঁট সংস্থানেই বৈধ। 

প্রথম সংস্থানে এর নাম 85০০১ ছ্বিতীয় সংস্থানে ৪৩৪৮০০, তৃতশয় সংস্থানে [9018০2, আর চতুর্থ সংহ্থানে 

ঢ৫9818০০ | উদাহরণ হিসাবে নাও ৪671০ এ নামটি । এ নাম থেকে বোঝা যায় যে, এ নামাট যে ন্যায়-আকারের 

(বা ন্যায় য্ান্তর ) তা প্রথম সংস্থানের বৈধ ন্যায়-আকার (বা ন্যার-ববীন্ত)। 
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(২) 4878 /8]1 11 215 2 (48) 

০ 4 816 14 (2) 

| ৮.৮ ০ 4১ 2169 (8) ] 

এ হেতুবাক্য বিন্যাস থেকে প্রথম সংস্থানে কোনে। সিদ্ধান্ত বৈধভাবে নিঃস্থত হতে পারে না । এ ক্ষেন্জে 

কোনো! সিদ্ধান্ত করলে, সিদ্ধান্তটি অভাঁববাঁচক হবে। এবং সিদ্ধান্তে প্রধান পদ ব্যাপ্য হবে। কিন্তু 
প্রধান পদ হেতুবাক্যে অব্যাপ্য । স্থৃতরাঁং কোনো! সিদ্ধান্ত করলে প্রধান পদেব অতিব্যান্তি দোঁষ হবে। 

(৩) 4১] 

£]] | 2163, (4) সব মার্কসবাদী হয় বিপ্রবী (4) 
50176 /৯ 8161৬, (]) কোনে। কোনে ছাজ্র হয় মার্কসবাদী ১ €1) 

90176 4৯ 819 73, (]) “* কোনো কোনো ছাজ হয় বিপ্রবী। (0) 

এ ন্যায়-আকারটি বৈধ। মধ্যপদ প্রধান হেতৃবক্যে ব্যাপ্য। উভয় হেতুবাক্য ভাববাঁচক বলে 

সিদ্ধান্তও ভাববাচক। অপ্রধান পদ হেতু।ক্য অব্যপ্য, কাজেই অপ্রধান পদের অতিব্যাপ্ডি 

বারণের জন্য অপ্রধান পদকে সিদ্ধান্তেও অব্যাপ্য বাঁখা হযেছে । ন্যায়ের কোনে নিয়ম এতে লঙ্ঘিত 

হয় নি। স্তরাং প্রথম সংস্থানে &]] মৃতিটি বৈধ । এ বৈধ ন্যায়-আকাঁবের নাম 09777 । 
(8) 4১0 

/৯]] 2167 (4) 

90779 4৯ 2169 17011 (0) 

1." 90116 4৯ 216 11017  :(0)] 

__এ হেতুবাক্া-বিন্যাস থেকে প্রথম সংস্থানে কোনো সিদ্ধান্ত বৈধভাবে নিঃহ্ত হতে পাবে না। এ 

ক্ষেত্রে কোনে! সিদ্ধান্ত কবলে সিদ্ধান্তটি অভাববাচক হবে, এবং দিদ্ধান্তে প্রধান পদ ব্যাপ্য হবে। কিন্ত 

প্রধান পদ হেতুবাক্যে অব্যাপ্য , স্থৃতবাঁং কোনে। সিদ্ধান্ত কবলে প্রধান পদেব অতিব্যাপ্তি দোষ হবে। 
(৫) 124 

০1৬ 210 73, (8) কোনো যুদ্ধবিবোধী নয সাআজ্যবাদী, (8) 
81] /৯ 21০1৮] ১৫) সব কমিউনিষ্ট হয যুদ্ধবিবোঁধী ) () 

10 4৯ 21৩ 3. (2) কেনো কমিউনিই নয সাআজ্যবাদী। (8) 

- এ ন্যায়-আকারটি বৈধ । দেখ, ন্যামেব কোঁলে। নিয়ম এতে লঙ্ঘিত হয় নি। এন্যাষ-আব ক্টিণ 

নাম 05127271 | 

(৬) £2 

ও 7৬ 21673, (2) কোনো! বিপ্লবী নয় আপোঁষপন্থী, (2) 

50176 4৯ 2161৬, (|) কোনো কোনে! ছাত্র হয় বিপ্লবী; (1) 

50176 4৯ 216 1501 3. (0) * কোনো কোনে ছাজ্র নয় আপোষপস্থী। (0) 

-__এ ন্যায়-আকারটিও বৈধ । দেখ, ন্যায়েব কোনে! নিষম এতে লঙ্ঘন করা হয নি। এ ন্যায় 

আকারটির নাম £8770। 
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(৭) 14৯ 90106 74 816 33 (1) 

/৯]] ৯ 01০14 (4) 

-__এ হেতুবাক্য-বিন্যাস থেকে প্রথম সংস্থানে কোনো দিদ্ধান্ত বৈধভাবে নিঃস্ত হুতে পারে না। এ 
ক্ষেত্রে মধ্যপদ কোনে হেতুবাক্যেই ব্যাপ্য নয়। কাজেই কোনো সিদ্ধান্ত করলে অব্যাপ্য মধ্য দোষ 
হবে। 

(৮) 04 9০10)8 14 2816 1001 3 (0) 

4১11 4১674 (4) 

এ ক্ষেত্রেও কোনে। সিদ্ধান্ত করলে অব্যাপ্য মধ্য দোষ হবে। 

দেখ! গেল, প্রথম সংস্থানে মাত্র চারটি মুর্তি বৈধ; 

এ ন্যায়-আকারগুলির স্বৃতিসহায়ক নাম আবার উল্লেখ করা হল। 

44444 52302760274 1741 এ 09021476711 

4441 5172717 12109 ১ £2710 

ওপরের (২) £&8 আর (৪) 40 লক্ষ করলে বুঝতে পারবে যে 

(ক) প্রথম সংস্থানে অপ্রধান হেতুবাক্য অভাঁববাচক হলে প্রধান পর্দের অতিব্যাপ্তি দোষ হয়। 

(৭) [/ আর (৮) 04 লক্ষ করলে বোঝা যাঁবে যে ঃ 

(খ) প্রথম সংস্থানে প্রধান হেতুবাক্য আংশিক বাক্য হলে অব্যাপ্য মধ্য দোষ হয়। 

বৈধ ন্যায়-আকারের নামগুলি লক্ষ করলে দেখবে, প্রথম সংস্থ(নের বৈধ ন্যায়ে 

4৯4৯১ 4৯১]91154১795450 1 নিচে 

অপ্রধান হেতুবাক্য ভাববাচক বাক্য 

প্রধান হেতুবাক্য সার্বিক বাক্য । 

দ্বিতীয় সংস্থানের বৈধ মুর্তি 
(১) ১ 

£১17 এ ক্ষেত্রে কোনো সিদ্ধান্ত করলে 

৯৪) অব্যাপ্য মধ্য দোষ হবে। 

(২) 4৯5 

£৯]] 3 216 14, (4) সব পুজিবাদী হয় লোভী, (4৯১) 

100 4৯ 86 1) (8) ূ কোনে সাম্যবাদী নয় লোভী) (8) 

"১. [00 4৯ 216 23. (8) |] কোনে। সাম্যবাদী নয় পু-জিবাদী। (8) 

ক্ষণী়, দ্বিতীয় সংস্থানে 4১65 বৈধ | এ ্া ন্যায়আকারের নাম 02/7125/765 | 

(৩) 4] 
4১070 এ ক্ষেত্রে কোনো সিদ্ধাস্ত করলে 

[8771 অব্যাপ্য মধ্য দোষ হবে। 

(২য় ভাগ)--১৭ 



130 মব্য যুক্তিবিজ্ঞা' 

(৪) 49 

/1] 9 26 1, (4) সব বামপন্থী হয় সাম্যবাদী, (4) 
80116 4৯ 216 00114 ১ (০0) কোঁনো কোনে শিক্ষক নয় সাম্যবাদী ; (০) 

“80106 4১ 816 001. (0) .* কোনো কোনে শিক্ষক নয় বামপন্থী । (০) 

লক্ষণীয় ষে, দ্বিতীয় সংস্থানে 400 বৈধ । এ সংস্থানে এ বৈধ মু্তির নাম 069 | 

(৫) 7 

[০ 3 81614, (8) কোনো ভাববাদী নয় জড়বাদী, (৪) 

৪1] /১ 816 14) ৫) সব বস্তবাঁদী হয় জড়বাদী, (4) 

000 4৯ 816 3, (6) ,” কোন বস্তবাদী নয় ভাঁববাঁদী। (2) 

স্পষ্টতই 7১8 ছিতীয় সংস্থানে বৈধ । এ সংস্থানে 26 মুতিটিব নাম 065976। 

(৬) 721 

[ব০ 8 81614, (8) কোনো বুদ্ধিবাঁদী নয দৃ্টিবাদী (8) 

50109 4 81617) (0) কোনো কোনো ভাববাদী হয দৃষ্টিবাদী, (৫) 

80179 /৯ 216 17091 73.(0)) ** কোনো কোনো ভাববাদী নয় বুদ্ধিবার্দী। (০) 

__এ ন্যায-অ|কারটি বৈধ। তাব মানে, 800 দ্বিতীয সংস্থানে বৈধ। এ বৈধ ন্যায়-আকারের 
নাম £2651770 । 

(৭) 14 

[000 এ ক্ষেত্রে কোনো সিদ্ধান্ত করলে 

4৯0) অব্যাপ্য মধ্য দৌষ হবে। 

(৮) 04 

0৮৫ এ হেতুবাঁক্য থেকে দ্বিতীয় সংস্থানে কোনো সিদ্ধান্ত 
4১০0) করলে প্রধান পদের অতিব্যাপ্তি দোষ হবে। 

দেখা গেল যে, দ্বিতীয় সংস্থানে কেবল চারটি মৃতি বৈধ । নিচে স্ায়-আকারগুলির স্মতিদহায়ক 
নাম আবার উল্লেখ করা হল। 

1742 51 0625076 41217 5 02771656725 

2710 2 2725%1710 400 ১ 732/00০ 

ওপরের (১) ৯৯) তি) &]5 0) 1 লক্ষ করলে বোঝা যাবে £ 

(ক) দ্বিতীয় সংস্থানে ছুটি হেতুবাঁক্যই ভাববাচক হলে 

অব্যাপ্য মধ্য দোষ হয়। 

(৭) [/৯, (৮) 04 লক্ষ করলে বুঝতে পারিবে যে, 

(খ) দ্বিতীয় সংস্থানে প্রধান হেতুবাক্য আংশিক বাকা হলে 

অব্যাপ্য মধ্য ব৷ প্রধান পদের অতিব্যাপ্তি দোষ হয়। 

বৈধ স্তায়-অ।কারের নামগুলি লক্ষ করলে দেখা যাবে, দ্িতীয় সংস্থানের বৈধ স্তায়ে 



অনপেক্ষ হ্যায় 31 

একটি হেতুবাক্য অভাববাঁচক বাক্য 
প্রধান হেতুবাক্য সাধিক বাক্য। 

তৃতীয় সংস্থানের বৈধ মতি 

তৃতীয় সংস্থানে মধ্যপদ উভয় হেতৃবাঁক্যেরই উদ্দেশ্য । সম্ভাব্য হেতুবাক্য-বিন্তাস হল : 
(১) 44১৪ (২) & তে) &, (8) 4১০, 

(৫) 84, (৬) চা) ৫) [8 (৮) 0& 

পরীক্ষা করলে দেখ! যাঁবে, এদের মধ্যে কেবল (২) ৪ আঁর (৪) 4০ থেকে তৃতীয় সংস্থানে কোনো 

সিদ্ধান্ত বৈধভাবে নিষ্কাশন করা যাঁয় না । কেন যায় নাঃ বুঝে নাও । 

(২) 4১৪) (৪) 4০0 

709 4১100 

[772 (01708, 

উক্ত ক্ষেত্র ছুটিতে সিদ্ধান্ত করলে প্রধান পদের অতিব্যাপ্তি দোষ হয়। 

বাকি হেতুবক্য-বিন্য।সগুলি থেকে তৃতীয় সংস্থানে বৈধ স্ায় পাওয়া! যাবে। ষে ম্যায়-আকার- 
গুলি তৃতীয় সংস্থানে বৈধ তাঁদের নাম নিচে দেওয়া হল। 

44441 2 10771006 141 5101527115 41157021657 

1740: £51017197 040 2 3922/20 £10 2 £671907 

ওপরের (২) 48 আর (৪) 4১০ লক্ষ করলে বোঝা যাবে £ 

(ক) তৃতীয় সংস্থানে অপ্রধান হেতুবাক্য অভাববাঁচক হলে 

প্রধান পদের অতিব্যাপ্তি দৌষ হয়। 

স্মতিসহায়ক নামগুলি লক্ষ কর। দেখবে 

(খ) তৃতীয় সংস্থানের বৈধ ন্যায়ের সিদ্ধান্ত আংশক বাঁকা, 

দেখতে পাবে, সাধিক সিদ্ধান্ত করলে অপ্রধনি পদের অতিব্যাপ্তি দোষ হয়। 

চতুর্থ সংস্ছানের বৈধ মুতি 

চতুর্থ সংস্থানে মধ্যপন প্রধান হেতুবাক্যের বিধেয় আর অপ্রধান হেতৃবাক্যের উদ্দেশ্য । পরীক্ষা 
করলে দেখতে পাবে ৮টি হেতুবাক্য-বিস্তাসের মধ্যে কেবল (৩) &1, (৪) 4১০, ৮৮) 94 থেকে 
চতুর্থ সংস্থানে কোনো সিদ্ধান্ত বৈধভাঁবে নিষ্কাশন করা যায় না। 

(৩) 7 (৪) 4৯০ 

4৯৮10 4010 

[108 01778 

--এ ছুটি ক্ষেত্রে সিঙ্বান্ত করলে অব্যাপ্য মধ্য দোষ হবে। 
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(৮) 0 

0৮10 এ হেতুবাক্য বিশ্তাস থেকে সিদ্ধান্ত করলে 

48102 প্রধান পদের অতিব্যাপ্তি দোষ হয়। 

বাকি ৫টি ক্ষেত্রে চতুর্থ সংস্থানে বৈধভাবে সিদ্ধান্ত কব যাঁষ। যে ন্যায়াকাঁবগুলি চতুর্থ সংস্থা( ৷ 
বৈধ তাদেব নাঁম নিচে দেওয়া হল। 

£৯/৮] 55127727111 ঠ0002 211 02771671625 [1 2 10177110775 

1400 2 268290 71052 £795/507 

ওপরেব (৮) 04 ও বৈধ আঁকাবগুলিব নাম লক্ষ কবলে বুঝতে পারবে ষে, 

কে) চতুর্থ সংস্থানে কোনো হেতুবাক্য ষদ্দি অভাববাঁচক হয তাহলে, প্রধান হেতুবাক) 

আংশিক বাক্য হতে পাববে ন। (হলে- প্রধান পদেব অতিব্য।প্তি দোষ হবে)। 

ওপরের (৩) 4৯] আব (৪) ১০ লক্ষ কবলে বোঝ। যাবে £ 

(খ) চতুর্থ সংস্থানে প্রধান হেতুবাক্য যর্দি ভাববাঁচক হয তাহলে অপ্রধান হেতুবাক্য আংশিক 

বক্য হতে পাঁববে ন। €(হলে-_ অব্যাপ্য মধ্য দোষ হবে )। 

বৈধ ন্তায়-আঁকারেব নামগুলি ল্শ কব । দেখতে পাবে 

(গ) চতুর্থ সংস্থানে অগ্রধাঁন হেতুবাঁক্য যদি ভাঁববাঁচক হুয তাহলে সিদ্ধান্ত সাধিক বাক্য হতে 

পারবে না (হণে-_-অগ্রধান পদেব অতিব্যান্তি দোঁষ হবে)। 

দেখ| গেল, মোট ১৯টি হ্যায-আকাঁব বৈধ । নিচে ন্যায়-আকারগুলির নাম পুনরুল্পেখ করা 

1: 9910218) 0919151)69 12111) 76119 

12 (95216) 0807593099১ 1765011)0১ 1381000 

হা 2 47090727675 [01521015) 10910151) £6/21)07, 730081009 779119011 

1৬5 807271810111, 0০21061093১ 10110021159 417680110) 17199159011. * 

এ তালিকাটি** মুখস্থ কবে ফেল। কোন্ সংস্থানে কোন্ কোন্ মুতি বৈধ তা এ তালিকা থেকে 

সহজেই বলে দিতে পারবে । আব, কোনো বৈধ ন্যাষ বর্ণনা কবতে গিষে এসব নাম ব্যবহার করা 

খুব স্থবিধাজনক | যেমন, কোনো ন্তাঁয যুক্তি সম্পর্কে যদি বল! হয় যে *ন্যাটি 061860% আকারের” 

তাহলে বল! হয়ে যায় ষেঃ (১) ন্াষটি প্রথম সংস্থানেব ন্যাষ, (২) ন্যাঁষটিব প্রধান হেতৃবাক্য 7, 

অপ্রধান হেতুবাক্য 4 ও সিদ্ধান্ত 2, (৩) হ্যায়টি বৈধ (কেননা কেবল বৈধ ন্তাঁষেরই শ্থৃতিসহায়ক নাম 

আছে )। 

* তাখলকায় চাবটি নাম বাঁকানো হরফে লেখা হল কেন--তার তাৎপর্য বোঝা যাবে অধ্যায় ৬ বিভাগ ৬২-এর 

শেষাংশ পড়লে । 

** এ তাঁলিকাকে বলে জ্মহতসহায়ক ছড়া (00705000010 55৪৩) | 
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কোন্ মুতি কোন্ সংস্থানের বৈধ ? 
নিচের সারণীটি দেখ। কোন্ মৃতি কোন্, বা কোন্ কোন্, সংস্থানে বৈধ এ সারণী থেকে তা এক 

পলকে দেখে নিতে পারবে। 

মৃতি (কোন্) কোন্ (এ) সংস্থানে ম্যায়আকারের 

সংস্থানে বৈধ মৃত্তিটির নম সংখ্য 

(1) 4১8৬1 )817)918 ১ 

(2) 44] 1) 1৬ 1)0101717 (111), 110752/11) (177) ২ 

(3) 177 [, 1৬ 081765095 (11)) 0:9106065 (1৬) ২ 

(4) 7 1) যা [08101 (1))109051 (17) ২ 

(5) 409 1, 7387000 ১ 

(6) 1747 1) 9181011 (1)) 095816 (1) ২ 

(0) 7840 7) 1৬ 79107107 (111)9 £28000 (177) ২ 

(8) 141 [া। 1৬ [01921119 (111) 101108115 (1৬) ২ 

(9) 0809 হা, ০০৪৫০ ১ 

(10)% 7109 [, 11) ]]া) [৬ 0110 (1)১ 7690170 (11) 

70171501) (171), 71651501) (1৬) 

১৯ 

ওপরের সাপণীটি ভাল করে লক্ষ করলে দেখতে পাবে ; 

(ক) 44 মৃত্তিটি কেবল প্রথম সংস্থানেই বৈধ । [(1) দেখ] 

(খা) £500 মৃতিটি কেবল দ্বিতীয় সংস্থানেই বৈধ । [(5) দেখ] 
(গ) 0.০ মৃত্তিটি কেবল তৃতীয় সংস্থানেই বৈধ । [(9) দেখ] 

(ঘ) 10 মূর্তিটি, এবং এ মৃ্তিটিই, সকল সংস্থানেই বৈধ । [(10) দেখ] 
($) 174 থেকে সকল সংস্থানে বৈধভাবে সিদ্ধান্ত করা যায়, 

কোনে। কোনো ক্ষেত্রে 2, কোনো ক্ষেত্রে 90 | (6) ও (7) দেখ 

(ঘ) ও (ও) থেকে বলা যায় £ 

(চ) চু আর 74. থেকে সকল সংস্থানে বৈধভাবে সিদ্ধাস্ত করা যাঁয়। 

আমর] জানি, গুণের নিয়ম অন্নুসারে একটি হেতুবাক্য ৪ হুলে অন্যটি 4 বায হবে। এখন (5) থেকে 

বৌঝা যাবে ষে ( গুণের নিয়ম লঙ্ঘন না করলে ) কোনো ন্যায়ের 

* আমরা ৮টি হেতুষাকা-বিন্যাস নিয়ে আরম্ভ করোছিলাম | ৯০ট মাত পেলাম কি করে? লক্ষ করলে 

দেখতে পাবে, 4৪ থেকে পাটি মৃত গেয়োছি ২4৬০ 447 ((1)* (৫) দেখ], আর 2০৫১ থেকে দটি 8 8.4 £1৬০ 

((6), () দেখ]। বৈধ মতি বলতে এ ১০টি । এগ্লিকে বাঁভান্ন "সংস্হানে বিচার করে পাই ১৯ বৈধ ন্যায়- 

আকার। 
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(ছ) প্রধান হেতুবাক্য ? হলে, ন্যাঁযটি সকল সংস্থানেই বৈধ হবে। 
উক্ত সারণীর (5) ও (9) আর স্তবতিসহাযক নামের তাপিকার প্রথম ও চতুর্থ লাইন দেখলে বুঝাতে পারবে 

যে £ 

(9) ০ বাক্য প্রথম সংস্থানেব বৈধ ন্যাষের কোনে হেতুবাঁক্য হতে পাবে না। 

(0) ০ বাক্য চতুর্থ সংস্থানের বৈধ ন্যাযেব কোনে। হেতৃবাক্য হতে পাবে না। 

আবার স্থতিসহাষক নামব তালিকাব দ্বিতীয ও তৃতীয লাইন দেখলে বুঝতে পারবে যে : 

(£1) ০0 বাক্য দ্বিতীয় সংস্থানেব বৈধ ন্যায়ে প্রধান হেতুবাক্য হতে পাবে না। 

(৮) ০ বাক্য তৃতীয় সংস্থানর বৈধ ন্যায়ে অপ্রধান হেতুবাক্য হতে পাবে না| 

৭. ন্যায়-বাক্য- প্রতিপত্তি 

কোনে! ন্যায় বা ন্যায-আকাব বৈধ হলে অবশ্যই এর অন্তবঙ্গী গ্রাকল্পিক বাক্য হবে স্বতসত্য,মানে 

প্রতিপত্তি বাক্য, যথা 

119, ১21৫ 92১ 

এ আকারটি (738:81 ) বৈধ, স্থতবাঁং এব অন্ুসঙ্গী প্রাকল্পিক বাকা 

(1727১ 991৬) 3 9219 

__এ বাক্য হ্বতসত্য। মানে এটি একটি প্রতিপত্তি বাক্য*। স্তরাং এবাক্য লেখা যাবে 
এভাবে 

(787১ 921% ) -» ১2১ 

আমর] দেখেছি মোট ১৯টি ন্যায়-আকার বৈধ । বলা-বাহুল্য এ আকারগুলি থেকে পাই ১৯টি 

প্রতিপত্তি বাক্য। এ বাক্যগুলি নিচে সংগৃহীত হল। এদের বন্ধনী, বিন্দু বাদ দিয়ে “-৯-এর জায়গায় 

“*৮ লিখলে পাঁওয়া যাঁবে সব বৈধ ন্তাষ-আকাঁব । প্রশ্ন কবতে পাঁব, বৈধ স্যায-আকারগুলি ত 

আগেই দেখানে হয়েছে। এদের আবাব প্রতিপত্তি বাক্য হিসাবে লেখার কী তাৎপর্য? উত্তর : 

ন্যায়-তত্ব প্রধানত আবিষ্টটলীয তত্ব। কিন্তু আবিষ্টটল ন্যায বলতে কী বুঝতেন এ নিয়ে গুরুতর 

মতভে দেখা দিষেছে। প্রাচীন-কাল-থেকে-চলে-আসা মতে £ আরিষ্টটল ম্যায-আকাঁর বলতে বুঝতেন 
এক প্রকারের যুক্তি-আক।ব। এতক্ষণ আমব৷ এ মতই অন্ুবণ করে আসছি । কিন্তু বিখ্যাত একজন 

আরিষ্টটল-ভাস্তকাঁবের মতে, আরিষ্টটল স্যায়-আকাব বলতে বুঝতেন এক প্রকারেব বাঁক্য, ন্যাষ-বাক্য, 
এক প্রকারের প্রতিপত্তি বাক্য। যথ৷ এ ভাষ্বুকারেব মতে, আরিষ্টটল 061816 আকারটি এভাবে 

লিখতেন না 

০7৮ 2:০7, 911 5 81611... ০ 9216 7১ 

লিখতেন এভাবে 

100 11 9156 7 210 211 9 9:০6 1৬ 47:67 100 ৩ ৪:61 

* প্রথম ভাগ, অধ্যার ৯, িবভাগ ৩, ৪ [ুষ্টব্য। 
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এ ভাষা অন্ুলারে হ্যায়-আকার মাই গ্ভায়-বাঁকা, প্রতিপত্তি বাকা । এজস্ত আময়া ম্তায়'আকারগুলি 

প্রতিপত্তি হিসাবে লিপিবদ্ধ করলাম। 

(09) : (5911)-৯১1৮ (57 - ১11)-৯০১ 

(614 : ১21.)-৯০7 (৮941 * 5671)-৯961, 

(0১214 : 911)-৯১০7১ (281৬. - 5০1)-৯১০৮১ 

88 

(811৮ . ১৪9)-৯31৮ (৪৮. 1419)-৯9৮ 
(11০7১ - 19১)-৯১০7, (৬1০7১ - 1+01)-৯১০% 

৬ 

(181৬ * 11০৯)-৯০%১ (111৬1 - 1$19১)-৯91], 

(৮61৬ - 11১)-৯১০)১ 

0 

(191১ - 11৪৯)-৯ ১17 (127 - 7৮৪১)-৯১০১ 

[৬ 

(091৬ - 1৪১)-৯৩1১ (261৬ . 14০১)-৯১০1১ 

পরে অধ্যায় ৮এতে দেখব নব্য যুক্তিবজ্ঞনীর। শেষের চারটি প্রতিপত্তি সুত্র মানে না। ঘখ। 

তারা মনে করেন 1491১ 1৫১,--এ বাক্য ১/৮”"কে প্রতিপাদন করে ন। 

৪২. 

৪৩, 

৪8৪. 

৪৫. 

৪৬. 

৪৭, 

অনু লনা 

[২6101956106 1) 5$1700015 12111, 101981015, 1020151 2100 10178115. 

19101656106 11) 5/170015 13210900 28৫ 7309০8৫0. 

61016956106 11) 917000919 110 110 ৪1] (199 10101 900105. 

[116 ০01)0105109175 1:01) 

81 10 016, 1, /55 1116, 2১ 14৯ 10105. 3) ৯5 10 06, €. 

[1659 001 %211010 : 

127 200 400 ও 118, 1) 94১0 10 108, 2, ঠ55 0, 3. 

069 001 %2110165 (016 0110/175 : 

[১] 200 0480 1) 06, 1) 4১4৯১, ঠো5 11 গে) হি, 2) 800 গে) 183. 

ঠিছ, 400১ 040 গও। 08, 4. 
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৪৮. 

৪৯, 

৫১. 
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(&) [1075 10900] 10176107155 ০৫ 1716. 1 ৮616 7, 91181 98119801665 1010 

06 ০090917116650 ? 

(৮) [1 06 1011)01 101910159 ০1 1716. 1] 91615 1001 80117081156, 51081 

91180 ৬০৪] ৮০ 09010101660. স্্ত 6%091)5 

(&) [10161712101 101610155০1 1716. 2, ৮৮515 10810100181 109 21109 

৬/0110 ০৩ ০9-011)150 ? 

(০) 11 016 218)91 101510153 ০01 1715. 2 1615 0, 91790 911809 ০10 

06 ০0100177105 ? -_39%0135 

[09661101186 ৮/1011001 19161111)0 (0 (116 1111761701010 ৬6186 (116 10094 11) 

ড/1)101) 0 15 06 108101 1076117155. 

1181 1100 01 [010100510101) 08101)0 06 10100 11) (116 00010) 87016 1 

--ত৩%০9109 

৮. জংক্ষিগ ন্যায় (10700)57107)6 ) 

দৈনন্দিন জীবনে আমরা যেসব স্থায়যুক্তি প্রয়োগ করি তার দব অবয়ব সব সময় উল্লেখ কৰি 

না। করি ন|, এই ভেবে; অন্ুক্ত অবয়বটি সর্বজনগৃহীত সত্য, কোন্ বাক্যটি অশ্নুক্ত থাকল তা 

বুঝতে শ্রোতার অন্ুুবিধ! হওয়ার কথা নয় । 

যে ন্যায়ের কোনে! অবয়ব অব্যক্ত থাঁকে তাকে বলে সংক্ষিপ্ত ন্যায় বা 90111176106 | 

যথা, 

[6100 10206 1015265, 001 176 525 01819 1101081) 

__এটা একটা! 618117100109 | 

ষে ধাতু থেকে 6001)186176” কথাটি এসেছে তার মানে মনে চেপে রেখে দেওয়া, প্রকাশ 

না করা। ম্পষ্টতই ষে ব্যক্তি সংক্ষিপ্ত ন্যায় প্রয়োগ কবে সে কিছু তাঁর মনে রেখে দেয়, কিন্তু অব্যক্ত 

রাখে। 

যুক্তিবিভ্ঞানীরা তিন পযায়ের (০:৩-এর), অর্থাৎ প্রকারের, সংক্ষিপ্ত হ্যায়ের কথা বলেন। 

এ প্রকারগুলি নিচে দেখানে। হল। 

(১) প্রথম পর্যায়ের সংক্ষিপ্ত ন্যায় (12016011001 ০1 016 [178 016৫ ) ; 

উদ্দাহরণ 
এরূপ যুক্তিতে প্রধান হেতুবাক্য অন্তক্ত থাকে। 

রাম মানুষ, 88105 18 ৪৮৪11010119, 

রাম মরণশীল। ১18৩ 25 010118002%, 

(২) ছিতীয় পর্যায়ের সংক্ষিপ্ত হ্যায় (20505105179 01 101)5 99০0180 006) 

এরপ যুক্তিতে অপ্রধান হেতুবাক্য অন্ুক্ত থাকে । 



জনপেক্ষ জ্যাক 137 

লব যায মর ণশীল, /১11 85211010905 16150105 816 110118190%, 

রাম মরণশীল। ১১88109 15 01011921019, 

(৩) জ্ৃতীয় পর্যায়ের সংক্ষিপ্ত ম্যায় (18001151016105 ০01 0116 11114 01465: ) £ 

এক্সপ যুক্তিতে সিদ্ধান্ত অন্ুক্ত থাকে । 

উদাহরণ ্ 
সব মানুষ মরণশীল, 4১1] 2%21101005 06150105 81৩ 0101)21%, 

এবং রামও মানুষ । 8100 7391005 15 ৪৮211010905. 

অনেক সময় কেবল একটি মাত্র জটিল বাক্য দিয়েই সংক্ষিপ্ত ন্যায় গঠন করা হয়। যেমন, 

কাচের তৈরি বলে এটা হাত থেকে পড়লে ভেঙ্গে যাঁবে। 

139100 91771210150 116 15 2, 16০01610181. 

2109 01909510010 15 9০9 ৪9০9৫ 6০ ০৩ 10120010201, (5০4151) 

পৃথকভাবে সংক্ষিপ্ত ন্যায়ের বৈধতাঁর নিয়ম উল্লেখের প্রয়োজন নেই। 

কোনো সংক্ষিপ্ত ন্যায় বৈধ কি অবৈধ তা নির্ণয় করতে হলে, ন্তায়টির পূর্ণাঙ্গ রূপ উদ্ধার 
করতে হবে**। তারপর অনপেক্ষ ন্যায়ের বৈধতার নিয়ম প্রয়োগ করতে হবে। 

৯. সোরাইটিজ (সংক্ষিপ্ত ন্যায়-শৃঙ্খল ) 

যদ্দি একাধিক ন্যায় এমনভাবে সংযুক্ত ( শৃঙ্খলিত ) হয় যে একটি পূর্ববর্তী ন্যায়ের সিদ্ধান্ত অন্য 

একটি ( পরবর্তী) হ্য(য়ের হেতুব(ক্যরূপে ব্যবহৃত হয় ( এবং ্যায়গ্ুলি যুক্তভাবে একটি চরম 
সিদ্ধান্তে এমে পৌছায় ) তাহলে এ ন্ায়সমষ্টিকে বলে ন্যায-শৃঙ্খল। 

এরূপ শৃঙ্খল প্রথমে একটি সিদ্ধান্ত কর! হয়, তারপর সে সিদ্ধান্তকে অন্য ন্যায়ে হেতুবাক্য করে আর 
একটি সিদ্ধান্ত কর! হয়, এবং এভাবে এগিয়ে গিয়ে সব শেষে একটি চরম সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা কর! হয়। 

নিচে ন্যায়-শৃঙ্খলের একটা! উদাহরণ দেওয়া! হল। এর আকার দেখানো হল। 

সব স্তন্তপায়ী হয় উষ্ণশোঁণিত প্রাণী সব খ হয় গ 

সব খরগোশ হয় স্তন্যপায়ী সবক হয়খ 

সব খরগোশ হয় উষ্ণশোণিত প্রাণী। ,* সবক হয়গ। 
এবং এবং 

সব উষ্ণশোণিত প্রাণী হয় হ্ৃৎপিণ্তী সবগ হয় ঘ 
সব খরগোশ হয় উষ্ণশোণিত প্রাণী সব ক হয়গ 

সব খরগোশ হয় হৃৎপিণ্তী । », সবক হয় ঘ 

* তাধ্যায় ৭ বিভাগ ই.& ভষ্টব্য। 

(২য় ভাগ)---"১৮ 
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এষং এবং 

সব হাৎপিণ্ডী হয় মস্তিফবান সব ঘহয়ঙ 

সব খরগোশ হয় হৃৎপিত্ী সবক হয় ঘ 

সব খরগোশ হয় মন্তিকবান ॥ »* সব কহয়ও॥ 

লী, এ শৃঙ্খলে প্রত্যেক পূর্ববর্তী ন্যায়ের সিদ্ধান্ত এর পরবর্তী স্যায়ে অপ্রধান হেতুবাক্য হয়েছে। 
সাধারণত ন্যায়-শৃঙ্খলের অন্তর্গত ন্যায়গুলির সব অবয়ব উল্লেখ কর! হয় না। অনপেক্ষ ন্যায় 

যেমন অনেক সময় সংক্ষেপে ব্যক্ত করা হয়, ন্যায়-শৃঙ্খলও সেরূপ সংক্ষেপিত করা হয়। এরূপ 

সংক্ষিপ্ত ন্যায়-শৃঙ্খলকে বলে লোরাইটিজ্ (5011155)%। রর 

“৪9011665%-এর প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহার কবতে পারি “সংক্ষিপ্ত ন্যায়-শৃঙ্খল” । তবে আমরা “সোরাই- 

টিজ.” কথাটিও ব্যবহার করব । 

উপরোক্ত শৃঙ্খলটিকে সংক্ষেপিত করলেই একটি সংক্ষিপ্ত ন্যায়-শৃঙ্খল বা সোবাইটিজ্ পাঁব। 

শৃহ্খলটিকে নিচে সংক্ষেপিত কর! হল, করা হল-_যে হেতুবাক্যগুলি কৌনে। ন্)াষেব সিদ্ধান্ত সেগুলি 

এবং মধ্যবর্তী পিদ্ধস্তগুলি বর্জন কবে (অন্ুক্ত বেখে)। মূল শৃঙ্খলে মধ্যবরতী সিদ্ধান্তগুলি পরবর্তী 

ন্যায়ে অপ্রধান হেতুবাক্য। কাজেই প্রথম ন্যাযটির অপ্রধান হেতুবাক্য ছাড। অন্য সব অগ্রধান হেতুবাক্য 

বাদ গেল। আর একট! কখা। প্রথম ন্যায়টির অপ্রধন হেতুবাক্য অন্য সব অবযবের আগে লেখ। 

হল। এভাবে সংক্ষেপিত করে পেলাম £ 

সব খরগোশ হয় স্তন্যপায়ী সবক হয়খ 

সব স্তন্যপায়ী হয় উষ্ণশোণিত প্রাণী সব খ হয় গ 
সব উঞ্ণশোণিত প্রাণী হয় হৃৎপিণ্তী সবগহয়ঘ 

সব হাৎপিণ্ডী হয মন্তক্ষবান সবঘহয়ঙ 

সব খরগোশ হয় মস্তিফবান। * সবক হয়ও। 

এটি টিং ঘোরাইটিসজ। এতে হেতুবাঁক্যগুলির মধ্যে টিন বু অপ্রধান, আর বাঁকি সবগুলি প্রধান, 

হেতুবাক্য। 
নিচে ন্যায়-শৃঙ্খলের আর একটি উদাহরণ (আকার সহ) দেওয়। হল। একে সংক্ষেপিত করে 

আর একটি সোরাইটিজ্ পাব। 

সব হৎপিণ্তী হয় মন্তিক্ষবান সব ঘ হয় ও 

সব উষ্শোণিত প্র।ণী হয় হ্ৃৎপিণ্তী সবগহয়ঘ 

সব উষ্খশোণিত প্রাণী হয় মন্তিষবান। ,* সবগ হয় উ। 
এবং এবং 

সব উষ্ণশোণিত প্রাণী হয় মস্তিফবান সব গহয়ঙ 
সব স্তন্যপায়ী হয় উষ্ণখশোণিত প্রাণী সব খ হয় গ 

সব স্তন্যপায়ী হয় মন্তিষষবান | »* সব খ হয় ড। 

ক 4/9০1169৪+,-এর ব্যৎপর্তিগত অর্থ" হল ্তপ (০০৯০)- হেত্ববাক্য বা য্দাস্তর স্তপ। 
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এবং এবং 

সব ভ্তন্যপায়ী হয় ম্তিষৰান সব খ হয় ও 

সব খরগোশ হয় স্তন্যপায়ী সব ক হয়খ 

সব খরগোশ হয় মস্তি্ষবাঁন। সবক হয়ও॥ 

লক্ষণীয়, এ ন্যায়-শৃঙ্খলে প্রত্যেক পূর্ববর্তী ন্যায়ের সিদ্ধান্ত এর পরবতাঁ ন্যায়ে প্রধান হেতুবাক্য। 

স্থতরাং একে সংক্ষেপিত করতে হলে প্রথম ন্যায়ের প্রধান হেতুবাক্য ছাড়া অন্য সব প্রধান হেতুবাক্য 

বাদ পড়বে। কেনন। স্যায়-শৃঙ্খল সংক্ষেপিত করতে হলে, যে হেতুবাঁক্য অন্য ন্যায়ের সিদ্ধান্ত সে হেতু- 
বাক্য ও মধ্যবর্তী সিদ্ধান্তগুলি বাদ দিতে হয়। এভাবে সংক্ষেপিত করে পাই £ 

সব হৃৎপিগ্ী হয় মান্তক্ষবান সবখহ্য়ও 

সব ভঞ্জশোণিত প্র।ণী হয় হৃত্পিণ্তী সবগ হয় ঘ 

সব স্তন্যপায়ী হয় উঞ্ণশোণিত প্রাণী মব খ হয় গ 

সব খরগোশ হয় স্তন্যপায়ী সবক হয়খ 

সব খরগোশ হয় মন্তিফবান | সব ক হয় ড| 

বলা বাহুল্য, এ সংক্ষিপ্ত ন্যায়-শৃঙ্খলে হেতুবাক্যগ্তলির মধ্যে প্রথমটি প্রধ।ন, বাকি সবগুলি অপ্রধান 

হেতুবাক্য। 

সোরাইটিজ-এর আকার 

সোঁরাইটিজ-এর আরও দুটি উদাহরণ দেওয়। হল সঙ্গে সঙ্গে এদের আকারও দেখানে৷ হল, 
4৯1] 50010061719 216 90418 1061) 4৯11 1৯816 3 

41] ০0106 1061 216 1:6%০01016101781199 ৯11 8 219 ০ 

4৯1] 1655০01016101091165 216 171211565 4৯1] 02160 

/৯11 [12101515215 09116%65 11) 01859 50:012519 11 10 216 78 

41] 500051019 215 091155919 10. 01855 ১11 4৯ 2062, 

511110916, 

4৯11 10215050525 061155015 11 01853 511058516 ৯11 10 819 17 

£৯1] 15501006101781155 216 11121701519 £৯]1 0 2০0 

411 90010610010 210 19%01016101181169 4১1] 0 8150 

4৯]1 800091069 216 5001)8 10061) 4৯11 4৯ 215 3 

/৯11 900001019 216 10091195019 11) 01859 ০,411 4৯216 752. 

560700219, 

ওপরে ছুটি ভিন্ন আকারের সোরাইটিজ-এর উদ্দাহরণ দেওয়া হয়েছে। আকার নিচে একক 

সংগৃহীত হল : 



140 নব্য যুক্তিবিজ্ঞান 

১ ্ 

4৯1] £& 215 3 4৯11 0 2167 

4৯1] 3 215 0 £৯1] 0215 70 

4৯1] 0815 00 /৯]] 3215 0 

/৯1] 1) 21515 /£৯]] & 8165 3 

4£৯]] & 216 13, 4৯1] 4৯ 816 12. 

এ রা দোরাইটিঙ -এব মধ্যে অনেক আকাবগত বসান আছে, ঠিক । কিন্তু এদের একটিকে 

সহজেই অন্যটিতে রূপাস্তবিত কবা৷ যাষ। কব! যাষ__হেতুবাক্যগুলিকে বিপরীত ক্রমে লিখে। 
যথা, দ্বিতীয় আকাবটিব হেতুবাক্যগুলিকে বিপবীওত্রমে লিখলে প্রথম আকা বটি পাওয়া যাবে । 

গতান্নগতিক যুক্তিবিজ্ঞানীব। উক্ত আকাঁব ছুটিব উপব বিশেষ গুকত্ব আবোপ করেন। (তারা 

প্রথম আকাবেব যুক্তিকে বলেন আবিষ্টটপীয সোবাইটিজ্ আব দ্বিতীয আকাবেব যুক্তিকে গোক্রেনীয়* 

সোবাইটিজ, )। তাখ। সোব।ইটিজ্কে দুভ।গে ভাগ কবেন, এবং মনে কবেন, এ জাতী যুক্তিকে উক্ত 

আকার ছুটিব কোনো-ন।-কোনো আঁকাবেব হতে হবে । কিন্তু দেখা যাবে, এ ধারণাটি ভুল। দেখা 

ধাবে, সৌবাইটিজ, অসংখ্য আকাব পবিগ্রহ কবতে পাবে | 

সোবাইটিজ.-এব যে রূপ ছুটিব কথা বল| হল মে রূপেব সোরাইটিজ্কে ন্যাষ-শৃঙ্খলে রূপাস্তবিত 
করলে দেখ! যাবে, অঙ্গযুক্তিগুলি সব প্রথম সংস্থানেব ন্যায ( বস্তত 32818 আকাবেব ন্যায় )। কিন্ত 

এমন সোরাইটিজ, হতে পাঁবে যাব ন্যাঁধ-শৃঙ্খলেব অঙ্গযুক্তিগুলি অন্য সংস্থানেব ন্যায-_যথা, দ্বিতীয় ব| 

তৃতীয় সংস্থানেব ন্যায। নিচে আঁবও ছুটি সোরাইটিজ্ ( আকাঁব ) দেখানো হল। 

৩ 8 

9012)6 816 100% 4৯ 9077)6 1) 216 1001 [১ 

4৯1] 3 2152 4৯11 1 815 0 

/৯]] 0915 3 4১11 5 005 93 

4৯1] 19 216 ০ 4৯1] 3 215 4৯ 

/&]1 1১216 9 4১11 4৯215 5 

90176 9 216 0091 ৮. 901776 9 2176 1001 7১. 

(৩ এর প্রথম বাক্যটি অপ্রধান, বাকি সব টিন প্রধান হেতুবাকা । এ যুক্তি যে-্ঠায়-শৃঙ্খলের 
সংক্ষিপ্ত বূপ সে শৃঙ্খলটি উদ্ধার করলে দেখতে পাবে প্রত্যেকটি অঙ্গযুক্তি 9৪7০০০ আকারের ন্যায়। 

(৪)-এর প্রথম হেতুবাক্যটি প্রধান,বাঁকি সব হেতুবাক্য অপ্রধান হেতুবাক্য। এ ক্ষেত্রে ন্যায়- 

শৃঙ্খলটি উদ্ধীর করলে দেখা যাঁবে এর প্রত্যেকটি অঙ্গযুক্তি ৪০০৪:৫০ আকারের ন্যায়। 
আর একটা কথা । এতক্ষণ যে সব সোরাইটিজ, (আকার )-এর কথ বলা হয়েছে তাদের ন্যায়- 

শৃঙ্খলের প্রত্যেকটি অঙ্গযুক্তি একই আকারের ন্যায়, যথা 887১81:8+ 738:0০০+ 730০8:39। কিন্ত 

30175558 309)901,,8 (৯৫৪৮-৯৬ই৮)-এয় নামানএসানে। 
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সব অঙ্গযুক্তিকে একই আকারের হতে হবে এমন কথা নেই। এমনও হতে পারে যে একই ন্যায়- 
শৃঙ্খলের একটি অঙ্গযুক্তি এক আকারের, অন্য অঙ্গযুক্তি অন্য আকারের ন্যায়। উদাহরণ হিসাবে 

নিচের সোরাইটিজ্টি নাও। 
4১11 ড/118155 216 171810010815 

/৯]] 10210110819 2106 5/210-51909090 81179919 

০ 1151)65 219 ৮/2110-01000 210111915 

বিণ ড/118195 216 [191)65. 

এ যুক্তিটিকে ন্যায়-শৃঙ্খলে রূপান্তরিত করে পাই £ 
/&11 17191017915 216 ড/2117-6100090 811111919, 

1] ড118103 216 10910177215 ; 

4৯11 179155 816 5/21100-01099090 810111915 ) 

2100 

[২0 [51765 216 ৮/21170-010900160 20171215, 

/৯]] ড119199 216 ড/2110-0109049 20110919 ) 

১ ০ ৬112169 216 1191)65. 

স্পষ্টতই এ ন্যায়-শৃঙ্খলের প্রথম অঙগযুক্তি 8৪/৮91৪ আকারের ন্যায়, আর দ্বিতীয় অঙ্গযুক্তি ০858: 

আকারের ন্যায়। 

সোরাইটিজ -এর প্রথিত আকার ও বৈধত। 

ওপরে ঘ৷ বল! হয়েছে তার থেকে বোঝা যাবে, ন্যায়-শৃঙ্খল অসংখ্য রকমের হতে পারে, কাজেই 

সোরাইটিজও অসংখ্য রূপ পরিগ্রহ করতে পারে। কাজেই এক্সপ যুক্তির শ্রেণীবিভাগের চেষ্টা করে 

লাভ নেই। যথা, এ কথ। বলার বিশেষ তাৎপর্য নেই (বাঃ এ কথা বলা ভুল) যে, সোরাইটিজ, ছু 

রকম £ আরিষ্টটলীয় ও গোক্লেনীয়। তবে যুক্তিবিজ্ঞার্নীরা মোরাইটিজ-এর একটা সাধারণ আকার 

অনুমোদন করেন । আমর! এ আকাঁরকে বলব নোরাইটিজ-এর প্রথিত বা যুক্তিবিজ্ঞানসম্মত আকার । 

আমরা বলব অমুক দৌরাইটিজটি প্রথিত আঁকারে আছে, যর্দি এমন হয় যে 

(ক) এর প্রত্যেকটি অবয়ব প্রথিত আকারের অনপেক্ষ বাঁকা, 

(খ) প্রত্যেকটি পদ অবয়বগুলির মধ্যে ছু বার করে থাকে, 

(গ) প্রত্যেক হেতুবাক্য ও অব্যবহিত পরবর্তী হেতুবাক্যের মধ্যে একটা মধ্যপদ থাকে 

উদাহরণ 

1380169 ৪1০ 111051091 
(1) 

০৮০৫১ 19 ৫5501950 ড/0০ ০810 108112£6 & 0:0০9৫115 (2) 

[11051031 06150105 816 ৫6810155 
(3) 

739১16৪ ০0019% 109108£০ ০:০০০৫1০৪, (1,5%19 08179]] ) 
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এ$যুক্তিটি প্রথিত আঁকারেব সোরাইটিজ্ নয়। একে প্রথিত আকারে রূপাস্তরিত করে পাই 
£$11 020195 919 111051091 196150175 (1) 

/১1] 11105109] 10615010526 099159 10675015 (39 

ও 100150175 9110 0817 102186 ০009০001165 216 065101560 19150175 (2) 

এ ট্ব0 0280165 210 161501)9 /110 08) 172,786 0:0০০0৫1165, 

ওপরের উদদাহ্ধণ থেকে বৌঝা যাবে, সোরাইটিজ্ এব হেতুবাঁক্যগুণি অনেক সময উণ্টে পাণ্টে 
দেওয়া হয। দেওয়া হয-মনে কব, তোমাদের নৈপুণ্য পবীক্ষ। করাঁধ জন্য । তোমাদেব কাজ হবে 

সোরাইটিজ্টিকে প্রথিত আঁকাঁবে আনা । সোঁবাইটিজ্কে সখাঁসবি প্রথিত আকাঁবে আনতে পাব। 

তবে প্রথমে ন্যায-শৃঙ্খলটি উদ্ধার কর! ভাল। তাঁহলে একসঙ্গে দু কাঁজ হতে পাবে £ একে সংক্ষেপিত 

কবে প্রথিত আকাঁবেব সোঁবাইটিজ, পেয়ে যাঁবে। আর ন্যযায-শৃঙ্খলটি পেষে গেলে সোবাইটিজংটিব 

বৈধত৷ পরীক্ষা! কবতে পাববে। 

পৃথকভাবে সোরাইটিজ্-এব বৈধতাঁব নিষম ভল্লেখ কবার প্রয়োজন নেই। কেননা আমর। 

জানি, সোরাইটিজ, হল স্তাষ-শৃঙ্খলের সংক্ষিপ্ত ৰপ। 

কোনো সোবাইটিজ্-এব বৈধত! পৰাক্ষা কবতে হলে প্রথমে ন্যাঁষ-শৃঙ্খলটি উদ্ধাব করতে 

হবে, তাঁবপব প্রত্যেকটি অঙ্গযুক্তিব বৈধতা! বিচাব কথতে হবে। যদি প্রত্যেকটি অঙ্গযুক্তি 

বৈধ হয় তাহলে মোবাইটিজ্টি বৈধ । আব যদি কোনে! একটি অঙ্গযুক্তিও অবৈধ হয় 

তাহলে সোরাইটিজটি অবৈধ । 



? 
ন্যায় অন্বশীলন 

১. ন্যায় সংক্রান্ত সম্পান্ক ও উপপাগ্ভ 

যা উপপারদন বা! প্রমাণ করা যাঁয় ( করতে হবে, বা করতে যাচ্ছি ) তাকে বলে উপপাগ্ভ। থা 

কোনে বৈধ ম্যায়ে উভয় হেতুবাক্যই আংশিক বাক্য হতে পারে না। 

_এটা একট। উপপাগ্য, ন্যায়-উপপাগ্য ॥ আর ঘ৷ যুক্তি দিয়ে সম্পাদন করা যায় (করতে হবে, বা 

করতে যাচ্ছি ) তাকে বলে সম্পাদ্য। যথ! 

কোনো বৈধ ন্যায়ের প্রধান পদ হেতৃবাক্য অব্যাপ্য, আর অপ্রধান পদ দিদ্ধান্তে ব্যাপ্য 
পূর্ণাঙ্গ ন্যায়রূপটি উদ্ধার করতে হবে। 

-__এটা একটা সম্পাদ্য, ন্যায়-সম্পাদ্য। উপপাঁদ্যের সমধাঁনকে বলে প্রমাণ, আর সম্পাদ্যের সমাধানকে 
বলে সম্পাদন । 

কয়েকটি ন্যায়-উপপাদ্যের প্রমাণ আগেই দেওয়া হয়েছে । উদ্দাহরণ হিসাবে উপরোক্ত সম্পাদ্যের 
সমাধান নিচে দিয়ে দেওয়া হল। 

সম্পাদন £ বলা হয়েছে, প্রধান পদ হেতুবাক্যে অব্যাপ্য। এর থেকে বোঝা যায় ষে, প্রধান 

পদটি সিদ্ধান্তেও অব্যাপ্য। প্রধান পদ দিদ্ধান্তের বিধেয়। এ বিধেয়টি অব্যাপ্য বলে সিদ্ধান্তটি হবে 

ভাববাচিক।* আরও বল! হয়েছে, অপ্রধান পদ (মানে সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য ) সিদ্ধান্তে ব্যাপা। এর 

থেকে বোঝা যাঁয় যে, সিদ্ধান্তটি সাধিক বাঁক্য। তাহলে সিদ্ধান্তটি হল নাধিক ভাববাচক বা 4 বাক্য, 
ধর! যাঁক ঃ 

4৯11 4215 91 

এখন, সিদ্ধান্ত £, হুতরাঁং হেতুবাক্য হবে /৯/.। সিদ্ধান্তে অপ্রধান পদ ব্যাপ্য। কাজেই অপ্রধান 

পদের অতিব্যপ্তি বারণের জন্য, অপ্রধান পদকে হেতুবাক্োও ব্যাপ্য হতে হবে। আর এ পদ 4- 

হেতুবাক্যে ব্যাপ্য হতে পারে যদি £»-এর উদ্দেশ্টু হয়। তাহলে, 4৫? দিয়ে মধ্যপদ বোঝালে, অপ্রধান 
হেতুবাঁক্যটি হবে : 

/৯1] 4 215 এ | 

অপ্রধান হেতুবাঁক্যে মধ্যপদ 44 অব্যাপ্য বলে, অব্যাপ্য মধ্য বারণের জন্য, মধ্য পদটিকে প্রধান হেতুবাক্যে 
ব্যাপ্য হতে হবে। আর এ পদটি /৯-হেতুবাক্যে ব্যাপ্য হতে পাঁরে যদি £-এর উদ্দেশ্য হয়। তাহলে 

প্রধান হেতুবাক্য হবে £ 

* কেননা, প্রধান পদ সম্ধান্তের বিধেয় আর কোনো বাকো 'বিধেয় অব্যাপ্য হতে পারে ঘাঁদ এবং কেধল বাদ 

বাক্যটি ভাববাচক হয়। 
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4৯11 7৫ 21551 

এ হেতুবাক্য ছুটি ও সিদ্ধান্ত একত্রিত করে পাই নিয়োক্ত ন্যায-আকারটি। 

/৯]] 14 215 5, 

/৯]] 4 81574) 

/৯1] 4 21552. 

ন্যায়-সম্পাচ্ঠের যথার্থ সম্পাদন ও ন্যাষস্উপপাস্ঠের নির্তৃল গ্রমাণ করতে হলে (ন্যায়ের গঠন, 

সংস্থান ) বৈধতার নিষ্ম ও পদের ব্যাপ্যতাব নিয়ম বিশেষভাবে মনে রাঁখার দরকার । নিচে কয়েকটি 

গুরুত্পূর্ণ নিয়মের পুনরুক্তি কবা হল। এগুলি কণ্ঠস্থ রাখবে। 
(১) অপ্রধান পদ হল সিদ্ধান্তেব উদ্দেস্ট, আব প্রধান পদ হল দিদ্ধান্তেব বিধেয়। 

হেতৃবাক্যেব একটি পদ মধ্যপদ, অন্যটি প্রধান বা অপ্রধাঁন। 

(২) হেতৃবাক্য ভাববাচক হলে সিদ্ধান্তও ভাঁববাঁচক হবে, এবং হেতৃবাক্য ভাববাঁচক না হলে 

সিদ্ধান্ত ভাববাচক হতে পাঁবে না। হেতুবাঁক্য সাঁধিক না হলে সিদ্ধান্ত সাবিক বাক্য হতে পারে না। 

নিম়োক্ত স্ুত্রগুলি লক্ষ কব : 

(২ক) ন্যাধটিব সিদ্ধান্ত ভাববাঁচক +৯ ন্যায়টির উভয় হেতুবাক্য ভাঁববাচক 

ন্যাঁধটিব সিদ্ধান্ত অভাববাঁচক «৯ ন্যায়টিব একটি হেতুবাক্য ভাববাঁচক, 

অন্যটি অভাববাচক 

ন্যাযটির সিদ্ধান্ত সাধিক বাক্য -৯ ন্যাধটিব উভয হেতুবাক্যই সাধিক বাক্য 
(৩) সাঁধিক বাঁক্যের উদ্দেন্ঠ আর অভাববাঁচক বাক্যের বিধেয় ব্যাপ্য। 

আংশিক বাক্যের উদ্দেশ্য আব ভাঁববাঁচক বাক্যেব বিধেষ অব্যাপ্য | 

নিম্নোক্ত সমার্থতাঁগুলি লক্ষ কর £ 

(৩ক) বাক্যটিব ডদ্দেশ্ঠ ব্যাপ্য “৮ বাক্যটি সাধিক বাক্য 

বাক্যটিব বিধেষ ব্যাপ্য «৯ বাক্যটি অভাববাচক বাঁক্য 
বাক্যটি আংশিক «* বাক্যটিব উদ্দেশ্য অব্যাপ্য 

বাক্যটি ভাববাঁচক «৯ বাকাটিব বিধেয অব্যাপ্য 

(8) বৈধ ন্যাষে মধ্যপদ উভয় হেতুবাঁক্যে অব্যাপ্য হতে পারে না। 

(৫) বৈধ ন্যাযে কোনো পদ হেতুবাক্যে অব্যাপ্য হুলে সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য হতে পারে না । 

অপরোক্ষ (0166) প্রমাণ ও 

পরোক্ষ (016০0 প্রমাণ 

প্রমাণ ছু রকম; অপরোক্ষ ও পরোক্ষ । পরোক্ষ প্রমাণকে 762%010 2৫ 25724715 

( বিরুদ্ধ উক্তিব অসঙ্গতি প্রতিপাঁদন )-ও বল! হয়। অপরোক্ষ প্রমাণে-_য প্রমাণ করতে হবে তই 
সরাপরি প্রমাণ করা হয়। আর পরোক্ষ প্রমাণে-__ছু পর্ধায়ে গ্রমাণ কবা হয়। প্রথমত, যে বাক্যের 

* মানে, 9৫595190, ৮০ 6৭ 20৪0৫ 0০886191) 
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সত্যত৷ প্রমাণ করতে হবে তাঁর (ধর “ব'-এর) বিরুদ্ধ বাক্য (“এমন নয় যে ব+) যে স্ববিরোধী বা অসত্য 

তা প্রমাণ করা হয়। এ প্রমাণ থেকে দ্বিতীয় পর্যায়ে বল! হয়, যেহেতু “এমন নয় যে ব” মিথ্যা, সেজন্ত 

এর বিরুদ্ধ বাক্য “ব" (প্রদত্ত উপপাছ্য ) সত্য । জ্যামিতিতে 78%0/0 22 2547 বনুলভাবে 

ব্যবহৃত হয় । যেমন, যদি প্রমীণ করতে হয় যে_এমন এমন অবস্থায় কোণ ছুটি সমান, তাহলে আমর 
এভাবে অগ্রসর হই £ কোণ ছুটি যদি সমান ন! হয় তাহলে অপমান। তারপর দেখাই» এ এ হেতু 

কোণ ছুটি অসমান হতে পারে না । তারপর বলি £ যেহেতু কোণ ছুটি অসমান হতে পারে না, 
সেহেতু কোণ ছুটি সমান। ন্যায় উপপাগ্ি প্রমাণেও 754০ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। নিচে 
76৫%০/০-পদ্ধতির-সাহায্যে-প্রমাণ-এর একট। উদাহরণ দেওয়া হল। 

প্রশ্ব-2109৬6 0102 1) 2. 2110 99119119177 11 016 1009.1017 (6117) 19 6176 1076010819 11) 

(1706 101510159, 0106 1001101 [01910155 1170150 06 2,001102,016. 

( 1,019001) [07101615109 ) 

উত্তর-__ 

উপপাগ্ £ প্রমাণ করতে হবে যে, বৈধ স্তায়ে প্রধান পদ হেতুবাক্যের বিধেয় হলে, অপ্রধান 
হেতুবাঁক্য অবশ্যই ভাববাচক হবে। 

প্রমাণ ঃ অপ্রধান হেতুবাক্যি যদি ভাববাচক ন। হয় তাহলে অবশ্ঠই অভাববাঁচক হবে। ধরা 

যাক, অপ্রধ্ধান হেতুবাক্যটি অভাববাচক বাক্য । সেক্ষেত্রে প্রধান হেতুবাক্টি হবে ভাববাচক আর 

সিদ্ধান্ত অভাঁববাচিক। এবং তাহলে প্রধান পদ সিন্ধান্তে ব্যাপ্য হবে। বলা আছে, প্রধান পদ হেতু- 
বাক্যে বিধেয়। এখন, ভাববাচক বাক্যের বিধেয় অব্যাপ্য। ম্থতরাং কল্পিত ম্যায়ের প্রধান পদ 

হেতুবাক্যে অব্যাপ্য। কিন্তু এ পদটি সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য। দেখা গেল যে, প্রধান পদ হেতুবাক্যের বিধেয় হলে, 

আর অপ্রধান হেতুবাঁক্য অভাঁববাচক হলে, ন্যায়টি প্রধান পদ্দের অতিথ্যাপ্তি দোষে ছুষ্ট হয়। অর্থাৎ 

আলোচ্য ক্ষেত্রে অপ্রধান হেতুবাক্য অভাববাচক হতে পারে না । স্ৃতরাঁং অপ্রধান হেতুবাক্যকে ভাব- 

বাচক হতে হবে ( যদি প্রধান পদ হেতুবাক্যের বিধেয় হয় )। 

কয়েকটি সম্পান্ভের সম্পাদন ও উপপাগ্ভের প্রমাণ 
সম্পা্ (১): কোনে বৈধ ন্যায়ের প্রধান পদ হেতুবাক্যে বিধেয় 3 

ন্যায়টির অপ্রধান হেতুবাক্য সম্ব-ন্ধ জ্ঞেয় তথ্য উদ্ধার করতে হবে। 

সম্পাদন £ অপ্রধান হেতুবাক্যটি হয় ভাববাচক নয়ত অভাববাঁচক। মনে করা যাক, অপ্রধান 

হেতুবাঁক্যটি অভাববাচক। 

তাহলে প্রধান হেতুবাঁক্য হবে ভাবৰাচকঃ আর সিদ্ধান্ত অভাঁববাঁচক। সেক্ষেত্রে প্রধান পদ 
হেতুবাক্যে অব্যাপ্য (ভাববাচক বাক্যের বিধেয় বলে ) কিন্তু দিদ্ধান্তে ব্যাপ্য হবে। ফলে প্রধান পদের 
অতিব্যাপ্তি দোষ হবে। [সেক্ষেত্রে ন্যায়-আকাঁর হবে নিম্নরূপ £ 

11 _-৪8  (ভাববাচক ) 
১ ( অভাববাচক 9 
4---7778  (অভাববাচক ) 

(২য় ভাগ)-১৯ 
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এবং স্পষ্টতই এতে প্রধান পদ্দের অতিব্যাপ্তি দোষ দখা দেয়। ] 
স্ৃতরাং অপ্রধান হেতুবাঁক্য অভাববাচক হতে পারে না। স্তবাং (প্রধান পদ হেতুবাক্যের 

বিধেয় হলে ) অপ্রধান হেতুবাক্য অবশ্যই ভাববাচক হবে ।* 

সম্পাগ্য (২) £ কোনে বৈধ ন্যায়ে প্রধান হেতুবাঁক্য 9, (“স্থৃতিসহায়ক ছড়া”র সাহায্য না 
নিয়ে ) পূর্ণাঙ্গ ন্যায়রূপটি উদ্ধার করতে হবে। 

সম্পাদন £ প্রধান হেতুবাক্য 9; স্থতরাং গুণ ও পরিমাণেব নিষম অনুসারে অগ্রধান হেতুবাক্য 

4, আর সিদ্ধান্ত 9 হবে। সিদ্ধান্তে প্রধান পদ ব্যাপ্য (০9-এব বিধেষ বলে )। স্থৃতরাং প্রধান পদের 

অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য প্রধান পদকে (ধবা যাক, %-কে ) হেতৃবাক্যেও ব্যাপ্য হতে হবে। প্রধান 

পদ ০-হেতুবাঁক্যে ব্যাপ্য হতে পাবে যদি 9-এব বিধেয় হয়। তাহলে প্রধান হেতুবাঁক্য হবে 49076 

1 815 1000 1” (4 মধ্যপদ ) আকারেব বাক্য । প্রধান হেতুবাক্যে মধ্যপদ অব্যাপ্য। কাজেই 

অব্যাপ্য মধ্য বারণের জন্য, মধ্য পদকে অপ্রধাঁন হেতুণ|ক্যে, 4-তে, ব্যাপ্য হতে হবে। এ পদটি 

44-তে ব্যাঁপ্য হতে পাবে যদি 4-এর উদ্দেশ্য হয় । তাহলে অপ্রধান হেতুবাঁক্যকে 4৪11 74 ৪16 4৮ 

(4 অপ্রধান পদ ) আকারের বাক্য হতে হবে। হেতুবাঁক্য ছুটি একত্রিত করে ও দিদ্ধান্ত নিফাঁশন 

করে পাই নিম্নোক্ত ম্তায়-আকারটি : 

90176 44 216 1701 2) 

811 71 216 44) 

50177 4 216 1101 1, 

[ এ ন্যায়-আকারটির নাম 3০০৪:০9। ] 

সম্পাদ্য ৩): কোনো বৈধ ন্যায়ে অপ্রধান হেতুবাক্য 93 (“স্বতিসহায়ক “ছড়ার সাহাষ্য 
ন৷ নিয়ে ) পূর্ণাঙ্গ ন্যায়রূপটি উদ্ধার করতে হবে। 

সম্পাদন ; অপ্রধান হেতুবাঁক্য 0$ কাজেই গুণ ও পবিমাণেব নিয়ম অনুসারে প্রধান হেতুবাঁক্য 
হবে 4, আর সিদ্ধান্ত 9 বাক্য । সিদ্ধান্তে প্রধান পদটি ব্যাপ্য (০9-এর বিধেয় বলে )। সুতরাং প্রধান 

পদ্দের অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য, প্রধান পদকে (ধরা যাক, কে ) হেতুবাক্যেও ব্যাপ্য হতে হবে। 
তাহলে প্রধান হেতুবাক্যকে হতে হবে 4411 7৮ 21০ 7৫” (74 মধ্যপদ ) আকারের বাক্য । প্রধান হেতু- 

বাক্যে মধ্যপদ অব্যাপ্য। স্থতরাঁং অব্যাপ্য মধ্য দৌষ বারণের জন্য, মধ্যপদকে অপ্রধাঁন হেতুবাক্যে 

ব্যাপ্য হতে হবে। তাহলে অপ্রধান হেতুবাক্য (9) হবে এ আকারের বাক্য £ 50119 4 210 110 

44” (4 অগ্রধান পদ )। হেতুবাক্য একত্রিত করে ও সিদ্ধান্ত নিষ্ষাশন করে পাই নিয্বোক্ত ন্যায়- 
আকারটি-- 

* প্রধান পদ হেত্বাক্যে বিধেয় প্রথম ও তৃতীয় সংস্থানে । লক্ষণীয় এ দ]াট সংশ্থানের ধৈধ মূতির কোনটিতে 
অপ্রধান হেত্যবাক্য অভাববাচক নয় । 
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4৯1] 02165 4 
50109 4 216 1001 74, 

50116 7816 10016 চ, 

[ এ ন্যায়-আঁকারটির নাম 88:০০০। ] 

উপপাদ্য (১): 4 বাঁক্য কেবল প্রথম সংস্থানের বৈধ ন্যায়েই সিদ্ধান্ত হতে পারে। 

প্রমাণ £ সিদ্ধান্ত 4 হলে গুণ ও পরিমাণের নিয়ম অঙ্ুসারে হেতুবাঁক্য-বিন্যাস হবে-_-4 4। 
গপ্রধান পদ সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য (4-এর উদ্দেশ্য বলে )। কাঁজেই অগ্রধান পদের অতিব্যাপ্তি বারণের 

জন্য অপ্রধান পদকে হেতুবাক্যে ব্যাপ্য হতে হবে, অর্থাৎ 4-হেতুবাক্যের উদ্দে্ঠ হতে হবে। স্থতরাং 
অপ্রধান হেতৃবাক্যের বিধেয় হবে মধ্যপদ |* মধ্যপদ অপ্রধান হেতুবাক্যে অব্যাপ্য (4-এর বিধেয় 

বলে)। কাজেই অব্যাপ্য মপ্য বারণের জন্য, মধ্যপদকে প্রধাঁন হেতুবাক্যে ব্যাপ্য হতে হবে, অর্থাৎ 
4-হেতুবাক্যের উদ্দেশ্ট হতে হবে।** 

দেখা গেল, সিদ্ধান্ত যদি 4 বাক্য হয় তাহলে মধ্যপদ প্রধান হেতুবাঁক্যের উদ্দেশ্য আর অপ্রধান 

হেতুবাক্যের বিধেয় । মধ্য পদের উক্ত বিন্যাপকেই প্রথম সংস্থান বলে। স্ৃৃতরাং 4 বাক্য কোনো 

বৈধ ন্যায়ের সিদ্ধান্ত হলে ন্যায়টি হবে প্রথম সংস্থানের ন্যায়। 

উপপাদ্য (২): ০ প্রথম সংস্থানের বৈধ ন্যায়ের হেতুবাক্য হতে পারে না। 

প্রমাণ : একটি হেতুবাক্য 0 হলে, গু ও পরিমাণের নিয়ম অন্থনারে অন্যটি হবে 4 বাক্য। 

তাহলে হেতুবাঁক্য বিন্যাস হবে 94 অথব। 40, আর সিদ্ধান্ত হবে অভাববাচক (09)। প্রথম ক্ষেত্রে 

অব্যাপ্য মধ্য দৌষ হয়) কেননা, প্রথম সংস্থানে মধ্যপদ প্রধান হেতুবাক্যের-__বমানক্ষেত্রে, 09-এর-- 

উদ্দেশ্ত, আর অপ্রধান হেতুবাক্যের- বর্তমান ক্ষেত্রে, 44-এর-__বিধেয় (আর ০-এর উদ্ধেন্ট এবং 

4-এর বিধেয় অব্যাপ্য )। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে প্রধান পদের অতিব্যাপ্তি দোষ হয়; কেনন। প্রথম সংস্থানে 

প্রধান পদ হেতৃবাক্যের_আলোচ্য ক্ষেত্রে, 4-এর-__বিধেয়, স্থুতরাঁং অব্যাপ্য ২ কিন্তু প্রধান পদ 90 

সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য। স্থতরাঁং 9 বাঁক্য প্রথম সংস্থানের বৈধ ন্যায়ের হেতুবাক্য হতে পারে না। 

উপপাদ্য ৩): ০ চতুর্থ সংস্থানের বৈধ ন্যায়ের হেতুবাক্য হতে পারে ন|। 
প্রমাণ £ একটি হেতৃবাক্য যদি 0 হয় তাহলে, গুণ ও পরিমাণের নিয়ম অন্থুমারে অন্যটি হবে 4 

বাক্য। তাহলে চতুর্থ সংস্থানে অবয়ব-বিন্যাস হবে নিম়রূপ ঃ 
901779 £ 2161701 7৮ (0) 

4৯11 1 216 4১ (4) 

90109 4 816 10019 (0) 

41] 8 26 4 (/৯) 

90106 7 216 20% £৯ (0) 

৪0116 4৯ 81০ 10701 23 (0) 

* ভাপ্রধান হেত্বাকোর আকার হবে 411 £ ৪৩ 8৫ (4 অপ্রধান পদ )। 

ঞ্ প্রধান ছেতুবাক্যের আকার হবে £ 21) 4 ৪৩ 23 (9 প্রধান পদ )। 
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প্রথম ক্ষেত্রে প্রধান পর্দের অতিব্যাপ্তি দোঁষ, আব ছ্বিতীয ক্ষেত্রে অব্যাপ্য মধ্য দোষ হয়। স্থতরাং 9 

বাক্য চতুর্থ সংস্থানের বৈধ ন্যায়ের হেতৃবাক্য হতে পাবে না৷ ।* 

অনুশীলনী 

৫২. [১০৮০ 0120 4 ০810 0০ 1)10%9৫ 01019 10) (1)0 11751 [16019. 

৫৩. 19:০০ 01121 0 ০2111101০9০ 

(1) ৪ 101910159 110 1710. 1 

(2) ৪, [01610155 117 1715. 4 

(3) 076 109101 [0910159 11 171, 2 

(4) 01910011101 101010155 11) চ715. 3 

৫8. 790৬9 (19011) 1716, 1 200 2 0106 109101 1016170195 10051 0০ 011719158]. 

৫৫. 79:০%6 0796 10, 1710, 1 200 3 01)9 10011)01 101911159 11015 0০9 2,01109610. 

৫৬, 710৬০ 11726 10 715. 4 

(৫) 60০ 17191017010 0810006 0০ [99101001181 16 611161 107613199 15 1168911৩ 

(9) 0109 [01001 101610155 02010 06 [08161011191 11 019 178101 [07917199 19 

৪0011112110, 

৫৭, [1 016 1011)01 101610159 01 & 2110 55110581577 15 1100911/0, ৮1112 ৫০ ০ 1010% 

29০০ 0) 700916101) 01 016 (61109 11) 1116 11901 ? 

৫৮. [১109%6 6126 10510 009 10110011911) 15 0119 10190108911) 109 1)1:910159) (019 ০018010- 

5101 08010 069 01015061581 20111120150, 

৫৯. ০৮০ 01086 016 ০01001096101) 01 2, 08101000181 1079101 101610155 110) 2, 10609010 

1011)01 101910159 19205 (0 170 %2110 ০0101719101), 

৬০, ৮/1)2$ 10100 ০1 10090516101 ৫065 110 ০০০0] 11. (116 101610155 0৫ 1716, 1? ৮179 

0065 1 110 ০০০]? 

--36৬০108 

৬৯. (৪) ৬1081116016 [0050 1190 2 116801%6 ০0101005101) 2 ড/1)% 70050 10? 

-39৬০915 

(৬) ৬1081 11881 10050 119$0 ৫, 10811100121" ০0110105101)? ডু] 10051? 

১৩019 

* উপপাদ্দা (6) যেমন করে (সম্ভাব্য অবয়ব 'বন্যাস দোঁখয়ে ) প্রমাণ করা হল, উপপাদায (&)-৩1ঠক মেনবে 

প্রমাণ করা যেত। আর (&) যেভাবে প্রমাণ করা হয়েছে (৩)-ও ঠিক তেমনভাবে প্রমাণ করা যেত। 
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৬২. 9:05 079 00 5৮110951517 11) 006 00161) [18016 ০91) 06 ০০1160% 10101) 1189 & 

091010019110502110 [019107155 01 2, 0101501921] 20111172016 ০0110100510), 

--1,000010 00101515119 

৬৩. ৬1126770005 216 009০0 117 1176 11150 1108070 8110 9911169 1 0116 5800100 8190 ৬109 

৮6159, ৬1) 81০ 1169 67010006011) 016 1101116 8170 1006 11) [116 0116] ? 

-_-05%0010 00101615119 

২. ন্যায়ের যুক্তিবিজ্ঞানসম্মত আকার ও 
দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহাত ন্যায়-যুক্তি 

স্তায়ের একটা প্রথিত বা যুক্তিবিজ্ঞানসন্মত আকার আছে। আমর] জানি ; প্রধিত আকারের 

ন্যায়ের প্রতিটি অবয়ব 4 মানক )- উদ্দেশ্ব--সংখে|জক--বিধেয়” আকারের বাক্য হবে, ম্তায়-অবয়বগুলি 

প্রধান হেতুবাক্য-_অপ্রধান হেতুবাক্য--সিদ্ধান্তঁ আকারে বিল্তস্ত থাকবে, এবং অবয়বগুলির মধ্যে 

তিনটি পদ থাকবে। কিন্ত দৈনন্দিন জীবনে ন্ায়-যুক্তি প্রয়োগ করার সময় আমরা সাধারণত এপব 

নিয়ম মেনে চলি না। দৈনন্দিন জীবনের ন্যায়যুক্তিকে প্রথমে ন্যায়ের প্রথিত আকারে বূপান্তরিত করে 

নিতে হয়। নইলে এদের বৈধতা বিচার করা খুব শক্ত । এরপ ন্যায়ের ঝিচ্যুতিগুলি নিচে উল্লেখ কর! 
হল। এবং কি করে এদের ন্যায়ের-প্রথিত-আকারে রূপান্তরিত করা যাঁয় সে সম্বন্ধে ইঙ্গিত দেওয়া হল। 

দৈনন্দিন জীবনের ন্যায়-যুক্তিতে যে ভাষা বাবহার করা হয় তা সব সময় অনপেক্ষ বাক্যের 

প্রথিত আকারে ব্যক্ত হয় না। কাঁজেই এরকম কোনে ন্যায়কে প্রথিত আকারে রূপান্তরিত 

করতে হলে 

আমাদের প্রথম কাজ হবে : ন্যায়-অবয়বগুলিকে “ মানক ) উদ্দেশ্ট--সংযোজক-_ 

বিধেয়” আকারে রূপান্তরিত কর। এবং বাক্যগুলির পাশে এদের গুণ-্পরিমাণবোধক 4) % 

প্রভৃতি লিখে নেওয়া । 

২.১ ন্যায়-অবয়বের যুক্তিবিজ্ঞীনসম্মত ক্রম নির্ণয় 

অ-প্রথিত আকারের ন্যায়যুক্তিকে প্রথিত আকারে বূপাস্তরিত করতে হুলে 

প্রথমেই ঠিক করার দরকার কৌন্ অবয়বটি সিদ্ধান্ত । 
এখন, 

সি্ধান্তের উদ্দেস্ত ও বিধেয় দেখে সহজেই বোঝা যাঁয় কোন্ বাক্যটি অপ্রধান, আর 

কোন্টি প্রধান হেতুবাক্য। 

মনে রাখবে, 

সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য হল অপ্রধান পদ 
সিদ্ধান্তের বিধেয় হল প্রধান পদ 
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অপ্রধান পদ যে হেতুবাঁক্যে থাকে তা অপ্রধান হেতুবাক্য 

প্রধান পদ যে হেতুবাক্যে থাকে তা প্রধান হেতৃবাকা। 

কোন্ বাক্যটি সিদ্ধান্ত তা নির্ণয় কর! সহজ । সিদ্ধান্ত-নির্দেশক শবগুলি লক্ষ করলেই তা বোঝা যায় 

মনে রাখবে 

সাধারণত সিদ্ধান্তের পূর্বে 06160016) 116709% প্রভৃতি শব্ধ থাকে, এবং সংযৌজকের 

জায়গায় থাকে [0050 ০8101)0% ১ আর হেতুবাক্যেব পূর্বে থাকে 25, 001, 51100 

0608158%% | 

এবার নিয়ৌক্ত ন্যায়টি লক্ষ কব : 

0106 606 0116 11017650081) 0০ (15060 (1). 10115160016 1210765 19 1001 11010691 

(111), 101 1)6 02101)01 06 00590 (11). 

দ্বিতীয় বাক্যটি সিদ্ধান্ত, স্থৃতবাঁং “08115” অপ্রধান, আব 411065৮ প্রধান পদ, এবং প্রথম বাঁক্যটি 

প্রধান হেতুবাক্য (41,079 আছে বলে ), আব তৃতীয বাক্যটি অপ্রধান হেতুবাক্য (4181798-এর 
[010008]) 4115” আছে বলে)। (1) ও ৫1)-কে (মানক )-_উদ্দেশ্ট__সংযৌজক-_বিধেয় আকারে 

বপান্তরিত করে উক্ত ন্যাঘটিকে এভাবে প্রথিত আঁকারে বূপান্তবিত কর] যাঁ : 
(1)- 411 709150179 ৮110 ০810 09 [10560 210 1)017990 11910 (4) 

(11) 7 127099 195 1101 ৪, 10915010 ৮110 0210 0০ (0516৫ ১ (4) 

27065 19 1001 21 11016901772). (£) 

[ লক্ষণীষ, ন্যায়টিতে প্রধানপদেব অতিব্যপ্তি দোষ হয়েছে । | 
অনেক সময প্রধান হেতুবাঁক্যে 83 ৪11-_216/179৩, 1100 ৪11 প্রভৃতি ব্যবহার করে 

এবং অপ্রধান হেতুবাক্যেব সঙ্গে সম্বন্ধ দেখিয়ে মধ্যপদটি প্রধান হেতুবাক্যে অনুক্ত 

রাখা হয়। 

যেখন, 

7০ 17005 0০ ৪. 6162. 5০0110181) (01 1)2 19 90067010110 

25011 27601 5011019)5 276. 

এখানে সিদ্ধান্ত 4) 15 & £1:58% 50170191” থেকে বোঝা যা, 4076” অপ্রধান, আর “£58% 501)0121” 

প্রধান পদ, এবং 11) 19 817 60০610(710 1061501)” অপ্রধান হেতুবাঁক্য । অপ্রধান হেতুবাক্য থেকে 

জানা যায় যে, 5০০0116010 1961501” মধ্যপদ ( কেননা “116” অগ্রধাঁন পদ, এ ছাড়া বাকি থাকে 

48096510110 165010,১ স্থৃতরাঁং এ পদটি মধ্যপদ )। 

"আর থাকে 90778990917 6155 1৮ £011058 6176৮৪ 16 2065 06 21719775608 বা এ জাতীয় কোনো 

শক্জসমাঙ্ট। 
** 58200-3 অনেক ক্ষেতে হেতুবাকা-নদে শক কেননা সাধারণত হেত্বাক্য দুটিকে হৃন্ত করার জন্য 

১৪870 যাবহত হয় 
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প্রধান হেতুবাক্য দেওয়া আছে : 288) ৪11 £:52% 5০1)01815 ৪:৩”। এ বাক্যে £6৪1 

9001815” প্রধান পদ, স্থৃতরাং মধ্যপদ অন্থক্ত আঁছে। মধ্যপদটি যুক্ত করে পাই এ পূর্ণাঙ্গ গ্রধান 
হেতুবাক্া ; 411 2980 501.01919 ৪16 6০০18010 165010591 সুতরাং আলোচ্য যুক্তিটির প্রথিত 

আকার হবে 

4১11 2586 50101215 216 600910110 1961:90115) (4) 

16 19 21) 69061001110 [9015010 : (4) 

116 15 ৪. 2621 5010191. (4), 

[ যুক্তিটি দ্বিতীয় সংস্থানের 4:44 মৃতির ন্যায়, অব্যাপ্য মধ্য দোষে দুষ্ট । ] 
এবার নিচের যুক্তিগুলি লক্ষ কর। এগুপিতেও প্রধান হেতুবাঁক্য অসম্পূর্ণ । 

(৪) 7116 59110951510 11705 709 2110) 001 11112911160 1০117925011 /0110 5)110- 

25775 712/6. 

(1) 179 09 2. 00620 1090) 01 119 15 90001010110 17106 211 27221177167. 

(০) [70৮ 02 9০0৮. 949 (021 1)6 19 1101 020৩1001 ৩%৪1011791 11010 170 ,19 96৬০1 

1) 95210110100 19210015 25 0272101 226277111615 276 10107771006 2 

[ (০)-এর সিদ্ধান্ত প্রশ্নাকারে ব্যক্ত হয়েছে, এর বক্তব্য হল 2 1615 & ০210111 672701061 1 ] 

২.২ ন্যায়ের অনুস্ত অবয়ব উদ্ধার 
আমরা জানি, অনেক সময় ন্যায়ঘুক্তি সংক্ষেপে ব্যক্ত কর! হয়। এর থেকে একট! শিক্ষা পেলাম : 

কোনে। যুক্তিতে ছুটি অবয়ব__একটি হেতুবাঁক্য ও একটি সিদ্ধান্ত দেখলেই “যুক্তিটি ন্যায় 
নয়” বলে ঘোষণা করা, এবং যুক্তিটিকে অমাধ্যম যুক্তি বলে মনে করা, উচিত নয়। 

দেখতে হবে, যুক্তিটি সংক্ষিপ্ত ন্যায় কিন| | কিন্তু কি করে বুঝব? অমাধ্যম যুক্তির মত, সংক্ষিপ্ত ন্যায়েও 

ত অনেক সময় একটি হেতুবাঁক্য ও একটি দিদ্ধান্ত থাকে । 

উত্তর : 

যদি প্রদত্ত যুক্তিটির অবয়বের মধ্যে তিনটি পদ থাকে তাহলে বুঝতে হবে যুক্তিটি ন্যায়। 
আর যদি অবয়ব ছুটির মধ্যে ছুটি পদ অথবা তার্দের রকমফের ( যেমন, বিরুদ্ধ পদ ) থাকে 

তাহলে বুঝতে হবে যুক্তিটি অমাধ্যম যুক্তি। 
এখন, সংক্ষিপ্ত ন্যায়ের বৈধত| বিচার করতে হলে প্রথমে অন্নক্ত অবয়বটি উদ্ধার করে ন্যায়টির পূর্ণাঙ্ 

রূপ পেতে হবে। দুটি হেতুবাক্য দেওয়া থাকলে সিদ্ধান্ত নিফাঁশন করা সহজ। সিদ্ধান্ত ও কোনে 

হেতুবাক্য দেওয়৷ থাকলেও অন্ুক্ত হেতুবাক্যটি উদ্ধার কর! মোটেই কঠিন নয় । আমরা জানি, মধ্যপদ 

উভয় হেতুবাক্য থাকে । 

কাজেই 
প্রত্যেক হেতুবাক্যের একটি পদ প্রধান অথবা৷ অপ্রধান ) আর বাকি পদটি মধ্যপদ | 
প্রধান হেতৃবাক্যে থাকে £ প্রধান পদ ও মধ্যপদ । অপ্রধান হেতুবাক্যে থাকে £ অপ্রধান 

পদ ও মধ্যপদ। আর প্রদত্ত হেতুবাক্যের যে পদটি সিদ্ধান্তে নেই তাই মধ্যপদ | 
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এখন, একটি হেতুবাক্য ও সিদ্ধান্ত দেওয়া থাকলে তার থেকে তিনটি পদই পাওয়া যায়__সিদ্ধাস্ত থেকে 
অপ্রধান ও প্রধান পদ, আর হেতুবাক্য থেকে : মধ্যপদ। বলা বান্ছল্য, যে হেতুবাক্যটি অন্নস্ত আছে 
তার একটি পদ হুল মধ্যপদ, অন্যটি প্রধান বা অপ্রধান। 

প্রদত্ত হেতুবাক্য থেকে মধ্যপদ্দ সংগ্রহ করে, আব সিদ্ধান্ত থেকে প্রধান ব৷ অপ্রধান পদ 

সংগ্রহ করে, যুক্ত করলেই অব্যক্ত হেতুবাক্টি পাওয়া যায়। 

যেমন, ধর! যাঁক, দেওয়া আছে £ 
[7০ 09 1005; 2 ৫61000121) 601: 211 09107090185 216 10911691511 066 (18৫০. 

এ সংক্ষিপ্ত ন্যায়ের সিদ্ধান্ত 2 17515 9 ৫61000181 ন্ুুতবাং অপ্রধান পদ : 16, প্রধান পদ £ 

৫6780018% যে হেতুবাক্য দেওয়া আছে তা প্রধান হেতুবাক্য (4067709081” আছে বলে )। তাহলে 
প্রধান হেতুবাক্যের বাকি অংশ, “৮০119০75 1) 2০০ 1:৪6” অবশ্যই মধ্যপদ। আলোচ্য ন্যায়ের 

অপ্রধান হেতুবাক্য উহ্য। অপ্রধান পদ 4176” আঁব মধ্যপদ “96119/019 10. 7:66 (2৫6৮ যুক্ত কবে 

পাই £ 17915 ৪ 06116%51 10 ঠি6৩ (809 । সিদ্ধান্তটি ভাববাঁচক বলে হেতুবাঁক্যাটি ভাববাচক হল। 

প্রসঙ্গত, 
অব্যক্ত অবয়ব উদ্ধার করার সময গুণের নিয়মের কথ! মনে রাখবে । 

যদি অন্থুক্ত হেতুবাঁক্যটি ব্যক্তিবিষয়ক বাক্য ন৷ হয় তাহলে হেতুবাক্যটি ছুভাবে ব্যক্ত কর! 
যায়: মধ্যপদকে হেতুবাঁক্যেব উদ্দেশ্য কবে, অথবাঁ বিধেষ কবে । এ বকম ক্ষেত্রে ছুটি ন্যায় গঠন 
করতে হবে। কেনন| বক্ত1 এ অব্যক্ত হেতুবাঁক্যটিকে কিভাবে ভেবেছেন (যেমন, তিনি “11 

1 216 7৮ আকারের, নাকি “411 4 ৪16 24” আকাবে উক্তি কবতে চেয়েছেন ) তা জানবাঁব 

উপায় নেই। 
মনে কর, 

হ০ 10090 09 ৪, 091109012 001 116 19 2 06116%91" 11 266 11809. 

_-:এ সংক্ষিপ্ত ন্যায়ের পূর্ণাঙ্গ রূপ উদ্ধাব কবতে হবে। এ ন্যাষেব মধ্যপদ £ ৮০116%67 1) 

7০০ 0:৪৫, প্রধান পদ £ ৫০10000861 সিদ্ধান্ত ভাববাচক বলে, অন্থুক্ত প্রধান হেতুবাক্যটি 

ভাববাঁচক হবে। প্রধান ও মধ্যপদকে ভিন্নভাবে যুক্ত কবে ছুটি বাক্য পাঁই। 

(1) 4৯1] 06170901265 216 09115%615 11) 769 11809 

(11) 4১11 091165619 11) 066 (206 216 ৫6100001815 

কাজেই প্রদত্ত সংক্ষিপ্ত ন্যযটিকে ছুভাবে পূর্ণ/্ষ আকারে রূপান্তরিত করা যাঁয় £ 
(11) 4৯11 09177090865 8216 09611656159 11) 066 11209, (4) [ দ্বিতীয় সংস্থান 

16 15 2 09116561 10) 066 (৪৫63) (৫4) অব্যাপ্য 

116 15 ৪ 061709081. (4) মধ্য দোষ] 

(11) 4১11] 96115%615 1 766 1806 216 ৫910001819, (4৯) 

176 18 2, 06119$91 117 96 ) (৯) [ প্রথম সংস্থান 

119 18 ৪, ৫91800:9. (4৯) চ3210818 ] 

মনে রাখবে £ 
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সিদ্ধান্ত £ বাক্য হলে এবং প্রধান হেতুবাক্য উহ থাঞলে _ 

অন্থুক্ত প্রধান হেতৃবাক্য ছুভ।বে গঠন করতে হবে। 

মারও সাধারণভাবে বলতে পারি, 

অন্তক্ত হেতুবাক্যটি যদি ( অ-বাক্তি'ব্ষয়ক ) 4৯, অথব। 0 বাক্য হয় তাহলে 

বাক্যটিকে ছু ভাবে গঠন করবে ।* মধ্যপদ-_সংযৌজক-...."» বা, 
সংযোজক- _মধ্যপদ | 

এবার শিম্পোক্ত বাক্যগুলি লক্ষ কর্ণ । প্রত্যেকটি একটি সংক্ষিপ্ত ন্যায়। 

(1) 7116 1)109]0510191 15 (9০9 ০9০94 (0 06 10০. 

(2) [6০15 (9০ ৮০০ (09 ৫09 (1015. 

(3) ৬0170915, 0191151) 001 11171701021 17205.” 

--০1 হ২০/৪] [0810 

(4) 71৬1০61) ৬/110 118৬০ 1709 1151)05 0201.01 18511 00110101211) 01 209 ৮101708” 

-)08%0105 

(5) ০৪, 29 9০৮] 279 014 2170 156:6170) 9110010 06 1199. 

-_-9119109909816 

(6) ৬1০০% 00177010615, 10190011175 (1050 1796 1011.% 

__-9172069106216 

২.৩ ন্যায়ের মধ্যপদ ভঙ্বার 

প্রতিবর্তন ও আবওনের প্রয়োগ 
ন্য।ন-অবয়বকে যুক্তিবিজ্ঞানসন্মত আকারে রূপান্তরিত পরার সময় 

(ক) একটি পদকে মধ্যপদ হিসাবে দেখাতে চেষ্ট| করবে, 

(খ) সিদ্ধান্তের দিকে নজব বাখবে_দিদ্ধান্ত অভাববাচব হলে একটি হেতৃবাঁক্কে অভাঁব- 
বাচক কপ দেবে । 

এখন নিয়োক্ত ঘুক্তিটি লক্ষ কথ । 

[7০ ০2010 05 019৬০ (111)) 01 01)6 015৮6 81016 ০৪) 99০০ 481791 (1), 80৫ 

119 02117011906 ৫8901 (11). 

এ ন্যায়ের অবয়বগুলি অনপেক্ষ বাক্যের প্রথিত আকাঁধ নেই। প্রথমে এদের প্রথিত আকারে 

বপান্তরিত কর। যাক। 

(11171761500 2 012৮০ 17121) (8) 

(1) 411 102150105 ৮/10 ০20 0800 ৫2107021219 019৬9 1161) (/&) 

(11)-এর ছু রকম ব্ূপ হতে পারে £ 

*যাঁদ £'বা [বাকা হয়, তাহলে যে কোনো ভাবে গঠন করতে পার । ' কেননা ছ; আর ঢ-এ় ।জাবর্ত, আর 

[-এর আবত গঈমার্থক বাক্য । 

(২য় ভাগ স্্২৩ 
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(119) 179 75 এ 70050191110 62771/91 [০০ 48089] (৯) 

(110) 175 75 704 এ, [9919010 /1)0 ০2): 19:06 ৫417561 (12) 

এদেণ মধ্যে প্রথম রূপটি নেওয] সঙ্গত নয়। কেন নয, ত| দেখ £ 

(1) 411 09150105770 2071 908 020067 ৭16 012৬০ 11910 (4৯) 

(119) :176 15 & 1061১077710 ০2777041800 0৭17591 (4) 

(111) 16 15 1101 ৪ 10190 1721 (12) 

এ যুক্তিতে মধ্যপদ নেই । তাছাড। এখানে সিদ্ধাপ্ত অভ।খবাচক কিছু হেতৃবাক্য ভাববাচক । অবশ্য 

ুষ্ট ন্যাষে* মধ্যপদ নাও থাকতে পারে, এমনও হা৩ পাব যে, হ্বেতুনাক্য ভাবচাচক সিদ্ধান্ত 

অভাববাচক । কিন্তু কোনে ন্যাষকে প্রথিত আকারে ৰপান্তবিত বগা সময “ন্যাষটি দু্ট”-_এ ধারণা 

“যে অগ্রসব হওযাঁ উচিত নয । 

মধ্যপদ দেখাবার এবং প্রদত্ত সিদ্ধান্তের গুণ অন্তসানে হেতুবাক্যে গুণ দেখাবার সর্বপ্রকার 

চেষ্ট! কবা উচিত। 

লেখতে পাবে, আলোচ্য যুক্তিটিকে এভাবে ব্ূপাস্তবিত করা যায £ 

(1) 4১11 100150105 7//10 ০27 20০ 00501 216 0120 77619 (4১) 

(119) 17915 001 & 0915010 7/110 027 9০8 ৫2001 ; (8) 

(111) .', 1)6 15 1701 ৪ 01450 1780 (2) 

এতে মধাপদ আছে, ন্যােব গুণব নিযম লজ্বন কণা হয নি। তবে যুক্তিটিতে প্রধান পদেব অতিব্যাপ্তি 
দোষ হযেছে। 

আর একটি যুক্তি । 
/৯]] 11610101005 210177819 210 107270111915 

£]] 61910109005 216 201170915 0086 06০৫ 17811019 019 2895 ৪1010 01119] [0191719 

4৯1] 61910179115 819 17087017219, 

এতে চাবটি পদ | এতে মধ্যপদ কোথায ? এটা কি শ্যাষ যুক্তি নয / লক্ষ কবলে দেখবে %৪0110915... 

[9181169” আব 417671%019008” একাকি পা» কা?জই এদেব একটিব জাঁধগাষ অন্যটি বসিষে 
( সবল 41)6115010)05”) বেখে ) এ ঘুক্তিটি এভ|বে ন্যাঘ আক।বে ন্ক্ত কবতে পাবি £ 

/৯1] 16101501075 2101170815 210 11121)17715, 

1] 61610112019 216 11619101005 20171915 , 

211 61610191115 216 1119.)]72,19, 

কিন্তু এভাবে কোনো পদেব জাযগাঘ এব একার্থক শব্ধ বসিষে সব সময মধ্যপদ পাঁওষা যাঁষ 

পা, প্রদত্ত যুক্তিব পর্দেব সংখ্যা কমানো যায শা, বা একে ন্যাযেব রূপ দেওয়া যায না। প্রদত্ত যুক্তিকে 

ন্যাষেব ূপ দিতে হলে অনেক লময অন্য কৌশল দখকাব | উদাহবণ হিপাবে নিম্নোক্ত যুক্তিট নাও ঃ 

* মানে, ন্যায় বলে মনে হচ্ছে এমন জিতে 
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(5) 

4৯11 101210117101১ 210 901080৩3 

1৭০ ৮/0117)5 216 ০০:09195 

১০4৯1] 0019 210 11017-1701)107815, 

এ' যুক্তিতে চারটি প্দ। আবা" এপ এবটি হেতৃবাক্য অভ'ববাচক অথচ শিদ্/ম্থ ভাক্বাচক | যদি 

+0121010815” আব 40011-10410118141৯-এপ ডপব নঞ্ব পড়ে থাকে ঠাহণে বুঝণে পাববে ষে, 

লিদ্ধান্তটিকে প্রতিবঙন (০৮৮০) ক্বনেই একটি অভ।ববাচক বাক্য পাওয! যাঁবে, এবং তিনটি পদ 

পেয়ে যাব । এভাবে বূপান্তব বে পাব £ 

(১) 

/৯1] 11011777219 016 ০0142906৭, 

[0 ৮/011115 41০ ০014869 ১ 

100 ড/011775 216 17101017915, 

উপরোক্ত বূপান্থবে কেবল সিদ্ধান্তেন আকাণ ধপানো হল। অন্যভাবেও প্রথমোদ্ত যুক্তাটকে, (১)- 

কে, ন্যায়ের আকার দিতে পাব। 

(১)-এর প্রথম বাঁকাটি বাধন কবে পাবে 
4৯1] 10017-0010195 &10 11011-11811)100919 

দ্বিতীয় বাক্যটি প্রতিবর্তন কবে পাবে 
41] ড/011775 216 1017-00104,065 

(১)-এর প্রথম ও দ্বিতীয় বাক্যকে এভ।বে ক্বপাপ্তাণত কবে এবং সিদ্ধান্ত অপবিধতিত বেখে পাবে এ 

(১) 

4৯1] 10017-00192199 219 10018-77211117219, 

৪11 ৮/01719 26 11011-00109059 ১ 

21] ৮0115 219 11010-1719,0010815, 

ওপরের উদীহুরণটি দেখলে বোঝ। খাবে £ কোনো! প্রথিত আকারেব ন্যায় মিষে তার অবয়বগুলিকে 

প্রতিবর্তন আবর্তন করে মূল ন্যাষটিব চেহারা সম্পূর্ণ পাণ্টে দিয়ে তোমার সামনে তুলে ধরা যেতে 

পারে। এবপ যুক্তিতে তিনটির বেশী (এমন কি ছয়টি ) পদ ৪ থাকতে পারে। তোমার কাজ হবে 

প্রতিবর্তন আবর্তন প্রক্রিয়া সাহায্য নিদে* মূল ন্যাঁটি উদ্ধাব করা । এর থেকে একটা শিক্ষা 

পেলাম। 

* প্রতবত'ন বা আবর্তন করে আমরা প্রদত্ত কোনো বাকোর 'সমাথক পেতে চাই। &-কে আবর্তন করে 

সমাথক পাওয়া যায় না। সুতরাং এ রকম ক্ষেত্রে £-কে আবত'ন করলে চলবে না। 
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কোনে প্রদত্ত যুক্তিতে ঠিনটিণ দেশী প? দেখলেই এটা সাব্যস্ত কবা ডচি৩ শয খে 

“যুক্তিটি ন্যায নয়” । প্রত্বিতন আবঙন পব পব প্রাযাগ কবে একট| মধ্যপদ দেখাব।+, 

তিনটি পদ দেখাবার, চেষ্ট| কবা উচিত। 
এবার নিয়োক্ত যুক্তিটি লক্ষ কব। 

£১]] 1001)71621190১ 216 101] [219৭115 (| 

0 16911919 216 1017. 011)1)1110151১ (2) 

4৯11 815951195 816 01011)171015(5 ) 

এ যুক্তিতে ছযটি পদ। কিন্তু দেখা যাথ এ পদগুশিক তিনটি পাদ বপান্তাব 2 | ৭ 

যুক্তিটিকে ন্যায-আকাব দেওযা যাঁয়। কিভাব যায, দেখ । 
(1) 4১11 10010 19211569 216 101) 12191104, 

এ 0 1017-19211515 816 13215491145 (9০9৬ ) 

«৮০ ব215991195 210 1101) 1691150১ (9010 ) 

€৯/৯]| [ব815951199 216 19211519 (0৬ ) (২। 

(2) 09 19811569 216 11017 0171)11101915 

€৯/১]] 1921155 210 01011)111015(5 (0৮% ) (১) 

এখন (১) আব (২) কে হেতুবাঁক্য করে, আব মূল সিদ্ধান্তটি বজায নো, পাত শিম 7387414 

মৃতির ন্যায় £ 
/৯11 16211505216 01111)11101915 

411 [বি 81211095 816 169119(9 , 

৪1] 18152119 ৪16 01710111015 

২৪ যে যুক্তির উভয় হেতুবাক্যই অভ্ভাববাচক 

আঁমবা জানি, ন্যাষেব গুণেব নিযম অন্ুসাঁন্ অন্তও একটি হেতুবাকাকে ভাববাক বাকা 

হতে হবে। আমর আঁবও জানি, যে কোনে ভাববাচক বাকাক প্রতিণতানব সাহাঁষ্যে অভাববাঁটিক 

বাক্যে রূপান্তরিত কব! যায । স্থতবাঁং কোন! বৈধ ন্যা্যখ ভাববাচক খাক্যগুলিকে অভীাববাচক 

আকাবে দেখানে। যায । বল! বাহুল্য, তাহলে বৈধ ন্যায অবৈধ খুক্তি৩ পবিণত হযে যায না। যেমন, 

১ ২ 

411 11610 216 10016215, (4) +৯ 10 11018 216 17017-711011815, (7) 

৪1] 10105 216 1061); (4৯) +৯ 00 10105 216 101) [16] ) (2) 

811 10117695 816 11101708195, (4৯) €৯ 1009 10109 416 17010 11101219. (2) 

যদি (১) বৈধ হয তাহলে (২)ও অবশ্যই বৈধ, (১) বৈধ 7987218 মৃতি , (২)ও বৈধ যুক্তি 

কিন্তু লক্ষণীয়, (২)-এতে চাবটি পদ। এর থেকে বোঝ যাষ, ষে-যুক্তিতে চাঁবটি পদ এবং যাব 
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ডভয় হেতুণক্য অভাববাচক.সে যুক্তিও বৈধ হতে পারে । যেমন, (২)-কে (১)-এতে বপাশ্থবিন্ত কৰে 

দেখানে। খাদ যে, ২) আসলে বৈধ যুক্তি । এবাব নিম্নক্ত ঘুক্তিটি লক্ষ কর। 

1৭০ 5911)10101101519 210 ৬/৪1777011615 (2) (১) 

9 111176195 816 ৮481-11710111015 (4৯) (২) 

১০1) 11011-111215151১ 210 1701 ০011711811)1১1১,. (09) (৩) 

এ থু গঠন বাক্যটিকে প্রথমে আবঙন কথ হাবপণ এঞ্ধ বাক্যটি প্রত্বতন করে, নিম্বে।ওদপে 

যু।ক্জটিতে গ্য।ণ-আকাবে কপান্তবি ত করা যাষ। 

[9 ০০11)1101111919 219 ৬/21110116015, (12) (১) 

&| ৬/271170101075 016 11017-1012101915 ) (/৯) (১) 

৭61010 1001)-111051515 26 1101 00111)10101515. (09) 

এটি 1755810 আক|বেবর শ্যাব | এব (৮ হল মল ()এা আবতিতেব গ্রতিবত । নিচে আরও 

তিনটি মুক্তি ডল্লেঞ বব। হল £ 

(0) 11118 ৮/1710]1 1109 1109 1)8705 0201101 109115] 

(110 8901 1105 110 [09105 ১ 

[10 50111 ০%৮11701 [)01151). 1১010 7০581 10810 

(০9) 10 11101) 1১ 1121)10% ৮/1)0 15 1701 9৩০01) 

[0 (১1811 15 5601010 ; 

[0 [12101 19 1101)]0%. _-৬%178161% 

(০) ৬/1016৬০] 1১110 & 09011)0010 15 1701 21101) 91691176101. 

£১010 19 1701 ৪, 901111)07110 ; 

১5010 18101 8 11017-019176111. 

এ যুক্তিগুলিতে চ|রটি করে পদ মাছে, এবং এদের উভঘ হেতৃবাকাই আপাতৃষ্টিঠে অভাববাচক | 
যুক্তিগুলির প্রত্েক্টি কিন্তু বৈর নাম । প্রথিত আকারে বপান্তরিত করে নিচে এদের বৈধা৩। দেখানে। 

»লা। 

(&) 1০708101955 (1)11)05 216 [06119179016 (171175, (5) 

6175 5০] 15 2, 102111555 (10115 ১ (4) 

[110 5001 15 1001 &, 19075078119 (1011). (18) 

[ 09181:6101 | 

(0) 9 105608116 106]. 216 1191)])9 [10185 (2) 

81] [121865 216 11990011161). (4) 

100 ($181165 216 1200709 0010. (7) 

| €0:618916101 
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(০) ০ 17100-০0111008170 (1)11005 216 11017-6167101)19, (08) 

6০910 15 ৪ 10017-00111000000 (18110 ; (4) 

8০1৫ 19 1901 এ 1017-619176101. (2) 
| 0:9191010 ] 

৪পবে য| বল! হুল তাঁব তাব থেকে একটা শিক্ষা! পেলাম £ 

ছুটি অভাববাচক হেতুবাঁকা দেখলেই অভাববাঁচখ হেতৃবাকা ঘটিত দোষ পাল (৮৭ বব| 

উচিত নষ। দবব'ব হাল আবর্তন প্রতিবর্তনেব সাহাখা নিষে, চেষ্টা কাব দেল ৩ হবে 

অন্থত একটি বাকাকে ভ।ববাচক ৰূপ দেওযা যাঁষ কিনা, এবং তিনটি পদ দেখানো যাস 

কিনা। 

এ প্রসঙ্গে প্রাচীন যুক্তিবিজ্ঞান দেব মন্তব্য উল্লেখযোগ্য £ 

11616 216 1789 10850101109 0 ৬/]1101) 211 (16 1)10100951110119 8.])1)00 

1065901%6,) 2100 ৮1101) 216) 189০111161555 ৪০০) 0০০40199 (11616 19 11) (11017 

0106 5%11101) 15 09590196 0171 11) 8101068121)00) 210 11) 1921165, 21112016 

_-চ01% [0921 ! 0921৫ 

আমরা দেখেছি 
যে যুক্তিব উভয হেতৃবাব্যহ অভাববাচখ এবং যে যুক্তিব অববগুলিব মধ্যে চাবটি পদ আছ 

সে যুক্তি প্রকৃম্পঙ্দ বৈধ ন্যায হতেও পাবে। 

কিন্তু আমরা এখনি দেখতে পাব যে 

যে যুক্তিব উভষ হেতুধাক্যহ অভাববাচক এবং যে যুক্তিব তিনটি অধমবেধ মধ্য তিশটি পদ 

আছে, সে যুক্তি অগাববাচ হেতৃবাক্য খটিত দোঁষে ছুষ্ট, অখণ। বিবল্পে_চৌপদী দোষ, 

অব্যাপ্য মধ্য দোঁষ, ঝ প্রধান পদেব অতিব্যাপ্তি দোষে তুষ্ট। 

নিম্নোক্ত যুক্তিগুলি লক্ষ কর : 

(1) (০০910111519 216 1101 17010199809, 

4৯109110209 216 101 10101068105 ১ -70৬০0115 

/৯া61109275 216 101 901011515. 

(2) 20105 216 001 00111511109, 

91921719109 216 101] 0119 , 

91081017109 815 000 01711511875.--1১01 [২০৪1 1,0810 

এ যুক্তিগুলিব একটি বা ছুটি হেতুবাক্কে গ্রতিবর্তনের সাহায্যে ভাববাচক আকাবে বপাস্তবিত কৰে 

দেখানো হল যে. যুক্তিগুলি অবৈধ-_চৌপদী দোষ, অব্যাপ্য মধ্য দৌষ, প্রভৃতি দোষে দুষ্ট 

(1.৪) প্রধান হেতুবাক্যকে ভাববাচক আকাবে রূপাস্তবিত কবে ঃ 
/৯]] 90010101505 216 71071-77170172275, 

10 4৯776110905 216 77701060175 : 

100 /1001108109 216 001019159, _চৌপদী দোষে দুষ্ট । 
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116) উভয় হেতুবাক্যকে ভাববাচক বাক্যে ব্বপাস্তরিত করে ঃ 

£৯]1 90109101505 216 710/7-1284701)622775) 

811 4৯116110215 216 71071-12/01722175 ॥ 

2]] /16110205 210 1101)-0010111515.+ -অব্যাপ্য মধ্য দোষে 

বা চৌপদী দোষে দুষ্ট | 

(2.৪) প্রধান হেতুবাক্যকে ভাববাচক আব সিদ্ধান্তকে অভাববাচক আকারে ব্ূপাস্তরিত করে £ 

৯11 10105 216 11001-001711501805, 

100 ১1091112145 210 11111105 ) 

[0 ১1)812105 216 (০1011511915, _চৌপদী দোষে ছুষ্ঠ। 

২.৫ যে যুক্তির কোনে। অবয়ব উনসাবিক বাক্য 

অধ্যায় ৩, বিভাগ ৬, পৃঃ 57-এতে “উনস।ধিক বাক্য” নামক বিভাগ আবার পড়ে নাও ওখানে 

মামর| দেখেছি, উনসাধিক বাক্য আসলে যৌগিক বাক্য । দেখেছি, 

/৯1] 9506101৯216 19 

4৯1] 0009 216 1১ বস্স 4৯111100105 216 0077 100 ৬ 816 0১ 

১ ৪10106 20 701 [১ 

আরও দেখেছি, 
/৯]101051 211 ৯ 21০6 7১ 

01 00166 811 ১ 210 19 

/৯1] 9062 16৮ ১ 216 

09101 50176 ১ 216 1 

৯৮ 90176 9 216 1১ 4/12 501716 ৪ 215 1001 [১ 

উননাবক বাক) হল মংযৌগিক বাক্য, এবং সাধারণুত।বে কোনো সংযৌগিক বাক্য অনপেক্ষ 

ন্যায়ের অবয়ব হতে পারে না। তবে এখনি দেখতে পাব, এমন যুক্তি আছে যার কোনে অবয়ব 

উনসাধিক (স্থত্র।ং ংবৌ]গক ) বাক্য হলেও অনপেক্ষ ন্যায়ের নিয়ম প্রয়োগ কবে এদের বৈধতা 

পরাক্ষা কণ। যায়। 

ডনপাধিক বাক্য এবূপ ধুক্তির হয় হেতুবাক্য নয়ও [সঞ্চপ্ত। এপ বাক্য কোনে। যুক্তির 

হেতুধাক্য হিলাবে ব্যবহৃত হলে, কি করে ন্যায়ের নিয়ম দিয়ে যুক্তটির বৈধ৩| পরীক্ষা! করতে হয় (প্রথমে 
তাই বলব। 

উদাহরণ ১ 

4৯11 086 019 91000109605 ৪16 61151010, 

1219, 19 1001 01) 91100109 ; 

1218 15 6115101. 

* বা, ০ 41091196809 8£5.001010183 
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ছবিতীয হেতৃবাক্য ও সিদ্ধান্ত অনপেক্ষ বাক্য, এদ্বে সহজেই প্রথত আকাবে ব্যক্ত কখ। যাষ। প্রথম 

হেতৃবাঁকাটি সংযৌগিক বাঁকা । এব ছু অংশ £ 

(ক) টি ০111)105909 ৪1 61181016 [09150105 

খ) 4৯11 101 ০1711095969 &16 61151010 1921501)5 

যুক্তিটিব বৈধতা পরীক্ষ। বব ৯লে, একবাব প্রথম অংশ নিষে, একবাব দ্বার অপ নি” ডট 

ন্যায গঠন কবতে হবে। 
যদি একটি না।ঘও বৈধ হঘ 'তাভ/ল মুল খুক্তিটি বৈধ * 

(ক) অংশ নিযে পাই নিম়ে|ক্ত ন্যাঘ 

0 21710199993 016 ৫1101016 1)61501)5, 

[19 75190 2) 617]19998 ১ 

1019. 15 7 91151016 [017017. 

এ যুক্ত অভাবিবাচক হেতুব।ক্য টি৩ প্বে ছু4 (৮ দেখানে। বাধ, চৌপধশ দে) অণ।াপা মণ] 

দোষ ব৷ প্রধান পদেব এতিব্যাপ্তি দোষে ছুষ্ট)1** কিন্তু কেবল এ জন্যই বল| যাগ শা! যে মুনা 

যুক্তিটি অবৈধ । এখনও (খ)-অংশ নিষে ন্যায গঠন কব| ভঘ নি। এবাব (খ)-অংশ শিষে ন্য য গঠন 
কবে পাই £ 

/&11 10010-617])105695 216 61151016 1)21901)9, 

1518 15 & 10011-9171199060 , 

[718 15 21) ০1111)10 1001501). 

-_-এযুক্তিটি একটি বৈধ শ্যাষ, 31৮৪৭ আকাপেণ নয এ শা বেব ব7 মল এওটি 
বৈধ । 

উদাহধণ ২ 

4৯11 10951019105 216 101111095010161 

ব0 08166 211 1771911191)1211018 118 ৭10 1)1)119501011015 

9০017)6 1112,11)61012,1014,05 216 701 1051012010১ 

এ যুক্তি িভীন হেতৃবাক্য আসলে একট। সংযৌগিক বাক্য। এখ ছু অংশ" 
(১) 90106 172,1161)2,01018,5 216 [)1)110501)1)615 

(২) 901076 119/1617191101279 210 1801 [0111090101891৭ 

(১) নিয়ে পাই নিম্নোক্ত ন্যাষটি : 
/৯]1 1095101905 26 ]17110990101)615, 

01176 118:0110179,01019119 ৪16 1[01)1109501017019 ১ 

90106 17810161)8110181)5 216 1101 10981012185, 
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-__এ যুক্তিটি (ছিতীয় সংস্থানে 4 ] ০0) অবৈধ, অব্যাপায মধ্য দোষে দুষ্ট । এ ম্যার়টি অবৈধ বলে 
এ কথা বল। যায় না যে, মূল যুক্তিটিও অবৈধ । 

(২) নিয়ে আর একটি ন্যায় গঠন করে তার বৈধতা! পরীক্ষা করা দয়কাক। 

(২) নিয়ে পাই £ 

/৯11 10610198185 216 101)1109501)11615, (ছয়) 

50176 179,01161)2101219 21০9 1101 [)1)11095011)619 , (0) 

5016 172,01)011186101275 216 1101 10951019,05. (০) 

_-এ যুক্তিটি একটি বৈধ ন্যয় -3817900 আকারে ন্যায়। এ নায়টি বৈধ বলে মূল যুক্তিটি বৈধ । 

আমরা বলেছি, ধে যুক্তির কোনে! হেতুবাক্য উনপাধিক তাকে অনেক ক্ষেত্রে একাধিক প্যায়ে 

ব্যক্ত করা যাঁয়। আর এ ন্যায়গুলির কোনো একটি বৈধ হলে মূল যুক্তিটি বৈধ । এ কথাট! এক্তারে 

বলা যেত : 

কোনে। যুক্তিতে অনেকগুণি (যথা, তিনটি ) “হেতৃবাঁক্য' থাকলে এবং এদের ঘষে কোনো 
দুটি নিয়ে বৈধ ন্যায় গঠন করতে পাঁবলে বলতে হবে- মুল যুক্তিটিও বৈধ । 

উপরোক্ত উদাহরণ (২) আবাব নেওয়া যাক। এটির উনসাধিক হেতৃবাক্যকে ছটি বাক্যে বা 

করে পাই এ যুক্তি : 

(1) /৯]1 10925101805 216 [)1)119901)1)215 

(2) 90119 177201701096101275 26 [0111109001)915, 

(3) 9০010 119,(1101712961019,7)5 216 110 101)110907)1)615 3 

(4) .'. 90176 [09015172,0151815 816 101 19510121)5 

এখন, 1), (3) থেকে (4) বৈধভাবে নিঃস্থত হয়, 

মানে, 

(1), 3) ১১ (4) বৈধ যুক্তি 

সৃতরাঁধ (1),02),(03) ৮. (4) বৈধ যুক্তি 
(যদিও (1), (2) .. (4) অবৈধ 91, , 

সাধারণভাবে বলা যায়, যদি 

১03. 

বৈধ হয় তাহলে 
7 0, 68... 2 

বৈধ হবে। লক্ষণীয়, উক্তন্ধপ যুক্তিতে কোনে। কোনে। বাক্য হেতুবাক্য হিসাবে অকেজো । যেমন 

উক্ত যুক্তিতে (2) সংখ্যক বাক্যটি অকেজে। | তবু এরপ যুক্তি বৈধ । 
কিন্ত কেন? উত্তর; কোনে! বৈধ যুক্তির হেতুবাক্যের সঙ্গে ফদি আরও কলটি হেতুধাকা 

যুক্ত কর! হয়, তাহলে যুক্তিটর বৈধত। ক্ষু্ হয় ন|। যথা 
(২য় ভাগ)__২৯ 
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সব মানুষ হয় প্রাণী 

সব রাজ! হয় মানুষ 

সব বাজা হয় প্রারণী। 

সব মানুষ হয় ময়গ্রাণী 

কোনো মানুষ নয় কুকুর 

সব মানুষ হয় প্রাণী 

সব রাজ! হয় মানুষ 

সব রাজ! হয় প্রাণী। 

এ যুক্তিটিও বৈধ ॥ কেননা এ যুক্তির বেলায়ও বল! যায়: এর হেতুবাক্য সত্য হলে সিদ্ধান্ত মিথ্যা 

হতে পারে না। 

মনে কর 
০,0,. 2 

বৈধ 3 মানে, এমন হতে পারে ন! যে এর হেতুবাক্য সত্য এবং সিদ্ধান্ত মিথ্য। । এবং ধর যাক, “৮, 

সত ) আরও ধরা যাক, এ হেতুবাকোর সঙ্গে অন্য কয়টি বাক্য যুক্ত করা হল। ধর অতিরিক্ত বাকা 
(%) 5) যুক্ত কয়ে পেলাম 

১, 0,179... 2 

এখন 4, 5 যুক্ত করার ফলে শেষোক্ত যুক্তিটিব হেতুবাক্য (7 ৪7৫ 0 23৫ £₹ 204.5) মিথ্যা হযে 
যেতে পারে (পারে-যদি 4, $' এদের কোনোটি মিথ্য। হয)। কিন্ত এ রকম ক্ষেত্রে এমন হবে না 

যে__শেষোক্ত যুক্তিটির হেতুবাক্য সত্য, সিদ্ধান্ত মিথ্যা । মানে 42, 3. 2 বৈধ হলে, 4 ৩১%, 

$' ,*,  £& অবৈধ হযে যেতে পারে না। 

মনে কর, 

কোনো! যুক্তিব হেতুবাক্য অনপেক্ষ বাক্য আব সিদ্ধান্ত উনসাধিক বাক্য। এ জাতীয় যুক্তি- 
মাজই অবৈধ । 

কেননা উনসাধিক সিদ্ধান্তটি আসলে একটি সংযোৌগিক বাকা । এর ছু অংশ, এবং উনসাধিক সিদ্ধান্তে 

এ ছু অংশেরই সত্যতা দীবী কর! হয। হেতুবাঁক্য থেকে বৈধভাবে কোনে। অংশ নিঃস্থত হতে 
পারে । কিন্তু ছু অংশই যথ|__1 এবং 0 এ দু আকাবেব বাক্য- নিঃহ্থত হতে পাঁরে না। উদাহরণ 

4৯11 2219 4 (1) 

90176 19 216 1101 24 (2) 

৮৯ ্ব০/ 0816 21115 219 £ (3) 

(3)-এর মধ্যে নিহিত আছে £ (7) 90176 9 81০ 4, এবং 90106 5816 10017 । উক্ত হেতুবাক্য 

থেকে এ ছুটি রাক্যই, মানে--“50109 ৪ 216 £৮ এবং 490176 5 815 701 4৮ বৈধ্ভাঁবে নিঃম্থত 

ভূতে পারে না। 
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৩. ন্যায়ের বৈধতা বিচার 
কোনো! ন্যায়ের বৈধতা বিচার করতে হলে, বলা! বান্ুল্য, ন্যায়টিকে প্রথিত আকারে ক্লপাস্তরিত 

করতে হবে| প্রথিত আকারে এনে, স্তাঁয়টির দিকে নজর রেখে, নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলির উত্তর দেবার 

চেষ্টা করবে। 

প্রথম প্রশ্ন 2 মধ্যপদ আছে কি? 

মধ্যপদ না থাকলে চৌপদী দোষ হবে। আর মধ্যপদ থাকলে পরের প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করবে। 

দ্বিতীয় প্রশ্ব £ 

মধ্যপদ উভয় হেতুবাঁক্যে একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে কি? 

যদি না হয়, তাহলে দ্ধযর্থক মধ্য*, অবৈধ সমান্ইকরণ* ব। অবৈধ ব্যপিকরণ* দোষ হবে। 

মধ্যপদটি দ্যর্থক ন। হলে পরের প্রশ্নাট জিজ্ঞেন করবে। 

তৃতীয় প্রশ্ন : 

মধ্যপদটি অন্তত একবার ব্যাপ্য কি? 

যদি ন| হয়, তাহলে অব্যাপ্য মধ্য দোঁষ হবে। মধ্যপদটি ব্যাপ্য হয়ে থাকলে, পরের প্রশ্নটি । 

চতুর্থ প্রশ্ন: 

প্রধান পদটি (বা অপ্রধান পদটি) যদি সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য হয়ে থাকে,তাহলে হেতুবাক্েও 

ব্যাপ্য আছে কি? 

যদি না থাকে তাহলে প্রধান পদের ( ব৷ অপ্রধান পদের ) অতিব্যাপ্তি দোষ হবে। 

বৈধতা পরীক্ষা করবার সময় নিম্নোক্ত নিদেশ্টি বিশেষভাঁবে মনে রাঁখবে। 

দেখ, মধ্যপদ আছে কিনা, এবং অন্তত একবার ব্যাপ্য কিন।। এবার সিদ্ধান্তের দিকে 

নজবধ দাও। দেখ, প্রধান পদ ( ব। অগ্রধাঁন পদ) সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য কিনা; এবং যদি ব্যাপ্য 

হয় তাহলে হেতুবাক্যেও ব্যাপ্য কিন! । 

8. কয়েকটি চ্যায়ের বৈধভা বিচার 
(1) ০০ 25 1701 9118 1 210) ] 80] ৪ 1181) 3 11091600919 00 819 200% .৪. 17181). 

7৮০1 8০৪1 70519 

প্রদত্ত যুক্তিটিকে অনপেক্ষ ন্যায়ের যুক্তিবিজ্ঞানসম্মত আকারে রূপান্তরিত করে পাই : 

[ 210) ৫ 1827 (4) [ লক্ষণীয়, প্রদত্ত যুক্তির 

ড০ 8৫91001] ). (6) প্রথম বাক্যটি অপ্রধান 

০০ 815 1101 ৪, ৭211. (8) হেতুবাক্য। ] 

প্রদত্ত যুক্তিটি প্রথম সংস্থানের 4770 মৃতির ন্যায়-যুক্তি। ন্যাঁয়টি অবৈধ; প্রধান পর্দের অতিব্যান্তি 
দোষে দুষ্ট। কেননা, প্রধান পদ “1181” হেতুবাক্যে অব্যাপ্য--4-এর বিধেয় বলে, কিন্তু সিদ্ধান্তে 
বাপ্য--7£-এর বিধেয় বলে। 

* ''পাচ্চাত্য দর্শন ও হ্যান্তাবজ্ঞান” অধ্যায় ১৩, বিভাগ ৭ দেখ। 
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(2) 8958 ০০100165 81016 [00005 ৮/100, 50811) 092, 4211) ০0110 ১ 

(1651015 3811) [01000065 105. 

--৬/1)91615, £০0৬/101 

শ্রদত্ত যুক্তিকে ম্তায়ের আকারে পবিণত করলে নিমেক্ত ব্ূপটি পাওয়! যায : 

£১11 ০০1001159 0086 01০9৫006 ৬1106 216 7707171 00147117165) (4) 

89910 তি ৪7/12/7771 ৫০0%47147)) ১ (4) 

91091 15 & ০০011 (179 [01000999 ৬/11)6, (4) 

(প্রদত্ত যুক্তির প্রথম বাক্যের 4819106” লক্ষণীয় । ] 

প্রত যুক্তির দ্বিতীয় সংস্থ/নের 44:44 মৃতির ন্যায় । ন্যায়টি অবৈধ-_অব্যাপ্য মধা দোষে ছুষ্ট। কেননা, 
মধ্যপদ “৬৪170 ০90117” উভয় হেতুবাক্যে অব্যাপ্য--4-বাঁক্যেব বিধেষ বলে। 

(3) 7১৮/)61205 216 1১1019912105) 091%8171515 216 1006 [1,001/612185 ১ 11761791016 

09191155 ৪1০6 1701 [১1019521015 - 95911) 

আল্পোচ্য যুক্তিটি প্রথম সংস্থানের 4157 মুতিব হ্যায।* ন্তায়টি অবৈধ- প্রধান পদের অতিব্যাপ্তি 

দোষে ছু্ই। কেননা, প্রধান পদ “10195081865” হেতুবাক্যে অব্যাপ্য (4-এর বিধেয় বলে), কিন্ত 

সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য (£&-এর বিধেয় বলে )। 
(4) 1 1000 116 945 ৪. 73011610191, 001 116 /25 2 80090 [01510181170 

801)010191)5 915 2442.95 ০০৫ 10015101905, -15991)65 

আলোচ্য যুক্তিটিকে যুক্তিবিজ্ঞানসম্মত আকারে এনে পাই : 

411 301)67518199 810 2০০৭ 77//5101 2715, (4) | লক্ষণীয়, “ 1010” 

179 15 & 2০০9 77851 0727 , (4) আর 191)56-এর 

186 18 2 70186107191. (4) পার্থকা আমর! উপেক্ষা 

করলাম । ] 

প্রদত্ত ঘুক্তিটি দ্বিতীয় সংস্থানের 444 মৃতির ন্যায় । ন্ায়টি অবৈধ-_অব্যাপ্য মধ্য দোষে দুষ্ট । কেননা, 
বধ্যপদ্ “8০০৫ 175385191)” উভয় হেতুবাক্য অব্যাপ্য--4-বাঁক্যের বিধেষ বলে । 

(৫) 2181161258911691 50৫9 117)010968 (106 16850101076 105/61 ১ ০৪ ৪89 (119 

8৫3 ০1089 19 1700 ৪ 109611610201921 9000, 1 ৫969 1701 17010109৬6 €1)3 19250101106 

[১০০০০] --৩৬০1)8 

প্রদত্ত যুক্তিটিকে যুক্তিবিজ্ঞানসম্মত আকারে বপান্তরিত করে পাই : 

4৯11 171500610911981 ৪00৫৩ 0: 5147) 11191 17717) 0725 4716 71225071778 7007/6/5 (4) 

875 9809 ০01 10510 75 1006 8 11801)610191109] 8100 ; (5) 

016 80 ০01 10810 19 1801 &. 54%4) 1704 27700770765 1716 76250978718 1008267. (08) 

যুক্তিটি প্রথম সংস্থানের 477 মুতির ন্যায়। ন্যায়টি অবৈধ-_প্রধান পদের অতিব্যাণ্তি দোষে 

+ আয় হ্যাভাবজ্ঞানসম্মত আকার দেখাও । 



ম্যায়*অন্ুশীলন 165 

ট কননা, প্রধান পদ ৪. 904৫$...---0০%/6৮ প্রধান হেতৃবাকো অব্যাপ্য (& বাকোর বিধেয় 

»র দরুন ), কিন্তু সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য (8-এর বিধেয় হওয়ার দরুন )। 
| (৬) 86561967106 15 91109560 9% 18%/ 11101) 13111019119 11210) 11101561006 177 

[01525016 19 21105/60 05 18%/ 7; 11761690016 10011561700 11 [019950106 19171018119 11811. 

--5৬0189 

প্রদত্ত যুক্তিটিকে যুক্কিবিজ্ঞানপন্মত আকারে এনে পাই £ 
4১11 20001) (1096 15100198115 11617015071 2011017 21107/66 0) 10) (4) 

17001101709 |) [016997010 19 2/1 20/017 01107/60 1) 101 ) (4) 

1000010010106 11) [01995017615 0) 01101) 01126 15 101019119 110171. (4) 

প্রদত্ত যুক্তিটি দ্বিতীয় সংস্থানের 444 মূতির ন্যায়। যুক্তিটি অবৈধ-_-অব্যাপা মধ্য দৌষে ছুষ্ট । কেনন৷ 

মধ্যপ্দ 481) ৪০1101) ৪110%/০৫ 0১ 18%/” উভয় হেতৃবাক্যে অব্যাপ্য ( & বাক্যের বিধেয় হওয়ার 

দরুন )। 

(৭) 77০ (1191 15 ০07 00 1768161; 00075 ৮/0105 : 9০ 61191900169 11621 

(1167) 1001, ০০০৪০ %০ 216 17101 01 0০৫. ৮179 0615, 19৬0115, 8691169 

যুক্তিটিকে ন্যায়ের প্রথিত আঁকাব এনে পাই £ 

/৯1] 1001) 10 216 ০100৫ 216 77167777710 1:2৫) 0045 17/0705, (4) 

৮০ 216 1106 2 1181) ৮119 15 06 009৫ ; (6) 

০] 016 1901 2, 71701117110 11675 00255 7/0745. (16) 

এ যুক্তিটি প্রথম সংস্থানের 417 মৃতির ন্যায়। যুক্তিটি অবৈধ_-প্রধান পদের অতিব্যাপ্তি দোষে 
দুষ্ট । কেননা, প্রধান পদ 17)61)-----"৮/01$, হেতুবাক্যে অব্যাপ্য (4-এর বিধেয় হওয়ার দরুন ) 

কি্ধ সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য (£%-এর বিধেয় হওয়ার দরুন )। 

(৮) হট 16 5859 0190 106 ৫10 1701 1611 8 116, 91115, 7 8৩৮, ৫10 16 1001 

20991)50 23 11915 21%/895 ৫০? 2:06 ৬০1]! 

আলোচ্য যুক্তিটি একটি ন্যায়। এন্যায়কে প্রধিত আকারে এনে পাই £ 
£১11 11015 210 76150715 8070 10010 20251162 (4) 

116 15 & 1761507৮710 1001 2929/26) (4) 

105 19 ৪, 1191, (4) 

এ যুক্তিটি দ্বিতীয় সংস্থানের 44 মু্তির ন্যায়। যুক্তিটি অব্যাপ্য মধ্য দোঁষে ছুষ্ট। কেননা, 

মধ্যপদ “1967507""-*898910৩৫” উততয় হেতৃবাক্েই অব্যাপ্য (&-বাক্যের বিধেয় বলে )। 

টাকা--ওপরে বেছে বেছে যে যুক্তিগুলি পরীক্ষা করা হয়েছে সেগুলি সব হয় প্রথম 
সংস্থানের 421 মৃতির ন্যায় প্রধান পদের অতিব্যাপ্তি দোষে হুষ্ট) অথবা দ্বিতীয় সংস্থানের 

444 মৃত্তির ন্যায়__অব্যাপ্য মধ্য দোষে ছুষ্ট। এ নির্বাচনের ভিতর দিয়ে আমর! বলতে চেয়েছি 

যে, উক্ত ছু ভাবেই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ন্যায়দোষ হয়ে থাকে । আমর! সাধারণত তুল করে থাকি-_ 
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প্রথম সংস্থানের 4777 এবং দ্বিতীয় সংস্থানের 444 

মু্তিতে ন্যায় গঠন কবে । কাঁজেই এ আকাবেব ন্যাষ সম্বদ্ধে বিশেষভাবে সজাগ থাক। দরব 
মনে থাকে যেন-__ 

প্রথম সংস্থানে অপ্রধান হেতৃবাক্য অভাববাচক হলে 

প্রধান পদের অতিব্যাপ্তি দোষ হয়। 

দ্বিতীয সংস্থানের উতয হেতুবাঁক্য ভাববাঁচক হলে 

অব্যাপ্য মধ্য দোষ হয। 

(৯) 170 ৬110 08115 9০০ 2 12) 510921059 [10119, 116 ৮110 08115 900. &. 10901 08115 %০.] & 

10081) ১ [116161016 106 %/110 08115 9০ ৪, ০9০01 906210১ [70], ---৬1)20615) 1০৮0109 

যুক্তিবিজ্ঞানসম্মত 

/৯]1 17975075770 6211 )0% 4 771211 210 106150105 ৮1)0 51921: 01019, (4) 

211 [06190109 %/110 ০811 5০ & 001 21617675015 7//10 ৫911 )0% 77101 ১ (4) 

১৯211 06150105 ৮/110 ০811 08 & 1001 819 [0615019 ৬/110 91621 1101, (এ) 

এটি ন্যায় যুক্তি_ সংস্থান ১, মৃত্ডি 4441 কিন্তু ম্যাষটি অবৈধ- দ্বার্থক মধ্য দোষে দুষ্ট। কেনন।, 
প্রধান হেতুবাঁক্যে মধ্যপদ “9502১ ৬1১০ ০৪1| ১০৮. ৫ 0121)”-এব অর্থ ঃ যাবা তোমাকে মান্ঠষ বলে 

বলে অভিহি৩ কবে, মানে ষাঁব৷ খলে “তুমি মানুষ”, আর অপ্রধান হেতুধাক্যে এ পদটির অর্থ হল £ 

যাদের অন্য একটি উক্তি (“তুমি বোকা”__এ উক্তি ) থেকে বোঝ যায় যে তুমি মানুষ । 
(১০) 9০081005 216 101 ৬151016) ০0109815 219 101 5001005 ; 11161610169 ০০919019 

216 17001 %151019. -_795601) 

এ যুক্তিটিব উভগ হেতৃবাক্য অভাববাচক ।* এব একটি হেতুরাক্যকে ভাববাচক বাক্যে 

বপাস্তবিত করে দেখা যাক, কোনো বৈধ ন্যায় পাওয়া! যায কিনা । 

প্রধান হেতৃবাক্যটিকে ভাঁববাচক বাকো বপান্তরিত কবে পাই এ যুক্তিটি : 
4৯11 5001703 216 71071-5757016 1/12712. 

00 ০019015 210 9001)09 , 

00 00107115 216 7851616 1717/23. 

এ যুক্তিতে চাবটি পদ (45151915, ও 001-191916” এব পাথক্য লক্ষণীয )। স্থতরাং যুক্তিটি 

চৌপদী দোষে দুষ্ট । 

অপ্রধান হেতুবাঁক্যটিতে ভাববাঁচক রূপ দিয়ে পাই এ যুক্তিটি : 
০ 5001)05 216 ৬151016 (1)11755, 

৪1] ০০9190015 819 1)01)-90811)09 , 

100 ০০10915 210 ৮191016 (1)1065, 

* আর এতে তিনটি পদ আছে। সৃতয়াং ্বান্তাটি অভাববাচক হেতুবাকাঘাঁটত দোষে দুষ্ট ' 

(পুঃ 166 ভ্রছ্টব্য )। 
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এ যুক্তিটিও চৌপদী দোষে দুষ্ট কাজেই প্রদত্ত যুক্তিটি অবৈধ । বলতে পারি-_মূল যুক্তিটি অভাববাচক 
হেতুবাকাঘটিত দোষে দুষ্ট । 

অন্থশীলনী 
৬৪. 250০6 (1)6 001105/108 0 308100810-00170 59110019109 : 

(৫) ০ 1187 8০1015 17098901617, 15 19101 ৪ ৮1010 800100. 

1 15 65199016171. 

(9) 7176 7১61510105 ড/0191)1]) 11)6 5). 7016 901) 19 2 [17110 111961051016. 

1175 91512105 0191)10) &, 00117 11055091916. 

০ 1২০5৪] 1,0819 

৬৫. (৫) 1091156 ৪. ০0201851010 ঠি01) £ ০1574, ০5 24. --0691065 

(০) 19 11)6 00110511705 21007761012. 8110 5/1195157 ? 

11090 ৬1010195100 08105 ০2001 06119) 9% 01950101100, 01 08119 ১1116 

5০0] 1099 10 [02115 , 0119196016 11)6 50] 09101100 [6015]) 7 01550106101) 

01 [08115, -_9৬০9115 

৬৬. ৬1180 59110615110 ০0101051917, 1 210, (0119%/5 2010. 6801 ০07 11) 10110%/11) 

08115 01 [01061715509 ? 

0 5108195 0 ; 9017)6 81721055189 ০225. 

1511 110 01450116776 819 ৮৮1০15৫ 3 ০ 59110 01951)1)61795. 

001)1116 0108 1853 209 1199 92111915 ) 90116 51195 119৬০ 1921])015. 

ড1)25501 10159505106 00169 60169 ১৮117266৬61 110919515 15196] 10165 

(76019. 

৬/1)9(5$01 110679505 176 00165 0601789 ; ৬/1196%01 11010619515 0০019 0169 

1৬90০]. _-(9911)6 

৬৭. ৬/116 (116 10110/116 01001/17617195 83 59110981511 11. [116 50810810 (0110) 

800105 2 1115511) [019171995 ০01 0116 00180105101. 4100 (69 0176 ০০111919060 81501776101 

(01 ৬8110169, 

1, 59021000009 96 5061-1990) 019:90016 116 15 1001 ৪. 10109691. 

7৬6150106 [0165610016৫ (01 1196 [70106 1২019, (10016101611. 021501) ৮25 

[001 1)16561)1. 
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] 
অনপেক্ষ বাক্যের নব্য ভাষ্য : 

গতান্গতিক যুক্তিবিজ্ঞান পর্যালৌচন। 
১. জাত্তিক ব্যঞজন। ( 75156010618] [71901 ) : 

কয়েকটি পারিভাষিক শব্দ 

এতক্ষণ আমরা সাত্তিক ব্যঞ্জনাব সমহ্যাব কথা তুলি নি। এ সমস্যাটি হল এই £ 

অনপেক্ষ বাক্েব পৰপগুলি সত্ববাচক হিলাবে গণ্য নাকি অসত্ববাচক হিসাবে গণ্য ? 

সমস্যাটি ভাল কবে বুঝতে হলে কয়েকটি পাবিভাঁষিক শব্দেব অর্থ বুঝে নেওয়া দরকাঁব। 

সত্ববাচক, সাত্তিক ( £:০067606181 ) বা 

অশুভ ( ২০০-০11[)6 ) পদ 

যে পদ কোনে সৎ বস্ত বোঝায়, এমন বস্ত বোঝায যাব অস্তিত্ব আছে, যে পদ 

এমন যে, তা কোনে! বাস্তব বস্তব--ব্যক্তিব ব! অন্তত-একটি-সভ্য-আছে-এমন শ্রেণীব 

_ নাম হিসাবে প্রযোগ কবা যায, তাঁকে বলে সত্ববাচক, সাত্বিক বা অশুন্য পদ । 

আর যে পদ কোঁনো বাস্তব ব্যক্তিব, বা সভ্য-আছে এমন শ্রেণীব, নাম হিসাবে প্রযোজ্য 

নয, যে পদ কোনে। অস্তিত্বশীল বস্ত বোঝায না, তাকে বলে অপত্ববাচক, অ- 

সান্তিক (0০070-70057600191 ) বা শূন্য ( 0171919 ) পদ । 

উদাহরণ 

মানুষ, গক, বহ্, দাঁবভাঙ্গ| বিল্ডিং এ বইব লেখক 

এনব সাত্তিক প্দ। আব 

আকাঁশকুন্বমঃ শিংওযাঁল। খবগোঁশ, বুত্তাকীব বর্গক্ষেত্র, সবুজ গোলাপ, মাংসাশী গক, 

এ পৃষ্টায-লেখা গ্রীক শব্ধ 

এসব অ-সাত্তিক পদ। 

শ্রেণী : অণুভ্য ( ই০7-61076 ) ও শৃস্গর্ভ ( 0005) 

সান্তিক ও অ-সান্তিক 

ওপরে পদকে যেভাবে ছু ভাগে ভাগ করা৷ হযেছে সে রকম শ্রেণীকেও ছু ভাগে ভাগ কর! যায় £ 

সাত্তিক বা অশুন্য শ্রেণী, আর অ-সাত্তিক বা শুন্য শ্রেণী। 
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সাত্তিক পদ যে শ্রেণী বোঝায় তাকে সান্তিক শ্রেণী বা অশূন্য শ্রেণী বলে। 
মানে, অশূন্য শ্রেণী হল এমন শ্রেণী যার অন্তত একটি সভ্য আছে। উদাহরণ : মানুষ, গরু 
ই, এ লেখকের লেখা বই। 

অ-দান্তিক পদ যে শ্রেণী বোঝায় তাকে বলে শৃন্যগর্ত শ্রেণী বা, সংক্ষেপে শূন্য শ্রেণী । 
মানে, শূন্য শ্রেণী হল এমন শ্রেণী যার কোনো সভা নেই। উদাহরণ £ সবুজ গোলাপ, বৃত্তাকার বরগক্ষেত্র 

শীল ঘোড়া, বিদ্যাসাগরের-লেখ। সংকেতিক যুক্তিবিজ্ঞানের বই__এসব শ্রেণী হল শুন্যগভ বা সত্যহীন 
শ্রেণী। 

সাত্তিক বাক্য (51516701291 ১7000510101) ) 

যে বাক্যে কোনো কিছুর সত্ব বা অসত্বের কথা স্পষ্টভাবে বল| হয়, মানে, যে 

যে বাক্যে স্পষ্টভাবে বলা হয়__অমুক বস্ত আছে বা অমুক বস্ত নেই, অধুক শ্রেণীটি 

শূন্য বা অমুক অশূন্য, তাকে সাত্তিক বাক্য বলে। 

মাত্তিক বাক্য এমন শব্ধ থাকে যাঁপ থেকে স্পষ্ট বোঁঝ| যায়, খল। হয়েছে যে-_অমুক বস্তুটি আছে, 

অমুক বস্তুটি নেই, অমুক শ্রেণী শৃ্যাটি ব। অমুক শ্রেণী অশুন্ত।* এরূপ বাক্যের আকা এ রকম £ 
অমুক বস্ত আছে, অমুক বস্ত নেই। 

উদাহরণ 

000 93059 

[11815 210 ড1)19 91910112009 110 90118 

বিদেহী আত্মার অস্তিত্ব আছে 

_এসব ভাববাচক সাত্তক বাক্য । আর 

0311059 0০ 100 9190 

01010901109 9165 00010109005 

আকাশকুস্থম অলীক 

মাংসাঁশী গরু বলে কিছু নেই 
-এসব অভাববাচক সাত্তিক বাক্য । 

সান্তিক বাক্য সম্পর্কে সাত্তিক ব্যগ্রনার সমস্যা ওঠে না, কেননা এতে স্পষ্টভাবে বলা হয় : 

অমুক বন্ত আছে (বা নেই) অমুক শ্রেণী অশূন্ত ( বা শৃন্তগর্ভ )। কিন্তু সাধারণ অনপেক্ষ বাক্য 

চ্তুর্ব্গ পরিকল্পনার অনপেক্ষ বাক্য- সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠে। যে প্রশ্ন ওঠে তা এ বিভাগের শুরুতেই 

উল্লেখ করা হয়েছে । প্রশ্নটি ছিল এই : ( চতুর্বর্গ পরিকল্পনার ) 

অনপেক্ষ বাক্যের পদগুলি সাসত্তিক হিসাবে গণ্য না কি অসাত্তিক হিসাবে গণ্য? 

* লক্ষণীয়, যে বাক্যে বলা হয় অমুক নেই, অঞকের সম্তব নেই, তাও সাণন্তৰক বাক্য । এ রকম বাক] 

| অভাববাচক সাস্তক বাকাঃ। 
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এ প্রশ্াট খুব গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, (চত্ুর্বগ পরিকল্পন|ব ) অনপেক্ষ বাক্য সান্তিক বাক্যাকারে বাক্ত 

হয় নামানে এতে সাত্তিব ব্যগ্তনাঘ বোঁশো ইঙ্গিত থাকে না। অথচ» পবে দেখবে, কোনো 

অনপেক্ষ যুক্তি বৈধ কি অবৈধ তা বিছুটা নিভব কবে অনপেক্ষ বাঁক্যকে কিভাবে গ্রহণ কবা হম 

»|ব গপর-_এপ পা গুলিকে সাত্তিক ন। অ-সাত্তিক হিসাবে গ্রহণ কবা হয, তাব গপব। 

সাত্তিক ব্যঞ্জনাপ প্রশ্নটিব নাখ।ন উত্তব দেওঘ। হযেছে। প্রত্যেকটি উত্তবকে বলে অনপেক্ষ 

বাক্যের ব্যাখ্যা বা ভাষ্য / 11000069110 )| তাঁব মানে, অনপেক্ষ বাক্যেব সান্তিকতা প্রসঙ্গে 

নানান ভায্য আছে। যথ|, একটি ভয় অন্রসাবে- সাঁধিক বাক্যেব পাদগুলি সাত্তিক বলে গণ্য নয, 

কিন্তু আংশিক বাক্যেব পদপগুলি সাত্তিক বলে গণ্য। আব একটি সম্পূর্ণ ( বিপবী৩ ) ভাষ্ু অন্ুসাবে-_ 

সাঁবিক বাক্যেব পাদগুপি সাত্তিক বলে গণ্য, আব আংশিক বাঁক্যেব পদপগুলি সাত্তিক বলে গণ্য নষ। 

প্রথম আমবা গতানুগতিক মুক্তিবিজ্ঞান-অন্তরমোদিত ভ।য্যটি আলোচনা কবব। 

২. গতানুগতিক ভাষ্য 

(11801610102) 171(01179121101) ) 

গঙান্গতিক যুক্তিবিজ্ঞ।নেব থে আায-_সে ভাষা অুস।বে 

গ্রত্যেক গ্রকাঁবেখ অনপেক্ষ বাক্যেণ-4৯১ ৪১ ১ 0-এব 

সব পদ, এমন কি এদেব পবিপৃবক পদ, সান্তিঝ বলে গণ্য । 

যথ|, এ মতে-সব মাছৰ হয মবণণশীপ প্রাণী”_এ উক্তি কবলে ধবে নেওয। হয যেঃ মানুষ 

মবণশীল প্রাণী, অ-মান্ুষ, অ-মবণশীল প্র।ণী__এ প্রত্যেকটি শ্রেণী অশুন্য। এখন, যদি উত্ত 

ভাস্ত গ্রহণ কবি, এবং এ ভায়া অষ্সাঁণে অনপেক্ষ বাক্যে সাত্তিক ব্যঞ্জন। স্পষ্টভাবে ব্যক্ত কবতে 

চাহ তাঁহশে এদেব লাত্তিক বাক্যাকাবে ব্যক্ত কবা দ্বকাধ। সাত্তিক বাক্যাকাবে ব্যক্ত কবলে 

দেখব, প্রত্যেকটি অনপেশ্শ বাক্য হল লংযৌগিক বাক্য _-াব একটি নংযোগীব আকা হল £ অমুক 

বস্ত আছে । 

উদাহরণ 

এ ভাষ্য অন্তপাবে-- 

(4) সব মুক্ত।ত্ম। হয সর্বজ্ঞ (১) 

-মুক্তাঁআ। আছে* এবং যে বোনে! মুক্তা আ। হল সর্বজ্ঞ (১:) 

(5) কোনে। মুক্তাত্ম। নষ সর্বজ্ঞ (২) 

লযুক্তাত্বা আছে এবং যে কোনো মৃক্তাত| হল অ-সর্বজ্ঞ (২) 

(1) কোনো কোনো মুক্তাত্মা হল সর্বজ্ঞ (৩) 

মুক্তা! আছে এবং অন্তত একটি মুক্তাত্মা! সর্বজ্ঞ (৩) 

* এবং সবজ্ত, অ-মযুস্তাত্মা ও অ-সর্বজ্ব আছে-_এ কথাগ্ল প্রত্যেকটি বাক, (১)--(৪) এতে, যোগ করে 

গনতে পার। 
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(09) কোনো কোনো যুক্ত।ত্ম। নয় সর্বজ্ঞ (৪) 

সমুক্তাত্ম আছে এবং অন্তত একটি মুক্ত খা। অ-পবন্জ, 

গতানুগতিক ভাস্তের অন্থবিপ। 

আমব1] ডক ভাষোর মূল্যায়ন করতে মাটি তত মাগে একট যুক্তিবেভনানক ₹ পদে নে গয। 

ভাঁপ। স্থজটি এই * 

নংযৌগিক বানের কোনে সংষে।গত আন্য। হলে সমগ্র সংযোজিত উবটি সি 01 ই 

খথ|, রপাগ্রনাখ অবাঙ্গালী এবং পবান্দ্রনাথ কাব বার (মনা) কেননা এব গ্রুদম মতএ টি মিখা।। 

এপাণ £&৯9 65 1 0-এর ভদাহরণ হিস।বে এমন চাপটি পাক্য নেন| খ।ক খাদে উদ্দেশ্য আত 

৭৪ নিধেম অভিন্ন, যথ।--উপবোন্ (১) 1২), (তা, (১77 এহন ধুবা ফাক ভদশ্য-নদেশি 5 শ্রেণ' 

শ্যগভ | মগ, পবা খাক, মুক্তা! শ্রেণটি শ্গগহ্-সিভাহ নি 2হলে উদ চাটি পাকে)? সমাথক 

য্থাক্রমে (১, (২, (৩০, (9) মিথা। ভবে | হাহলে (১১ (১ (৩)১ (9) সপ কসটি বাপ মিখা। | 

দেখা গেল যে 

যদি ডদ্দেশ্ঠ শুগ্গগত ভন হাহছে গহান্তগাঁতক-ভাযা অগ্থপাতর এাঞ্াতশ ১৯১ 1515 02৭ 

চারটি বাক্যই যুগপৎ িখ্য। | 

এবং এর পরিণতি হল; তাহলে 

অচ্চবিধমতার সম্বন্ধ ও বিরুদ্ধগান সম্বন্ধ 2145 পাবে | 

এ কথ|ট। ব্যাখা। করা যাক । 

বিরুদ্ধতার সন্বদ্ধ খাটতে পাবে ন। 5. উদ্দেশ্য শ্রেণী শুনা হলে মল বলা খু ৯ আর 9) বি, 

[ আর ] বিকদ্ধ বাকা । কেনন।, আমপণা গানি, ছুটি পিশস্ী বার) একসগ্রে এগ) হত পাবে না্। 

কিন্ত দেখ। গেল যে, গতানুগতিক ভাষা গ্রহণ গ্রহণ করলে এবং উদ্দেশ শেণা পত্ত 5 শন্ত ৩ণে 2 মা? 

০0, আবার 77 আর [) ( ধর্তুত £৯১ 7, 1) 0 এ শব +য়টি বাক্যহ ) একসঙ্গে মির? হতে প|পে | 

যা বল! হল তার থেকে বোঝ। যাবে 

& মিথ্যা ১০9 পত্য,। 0 মিথ্া।.'. 4 সত্য, 

7 মিথ্যা .'. এ সত্য, [ মিথ্যা .. 9 সত্য, 

-__এ আকারের বিরূপতাহেতৃক যুক্তি অবৈধ হয়ে পড়ে । 

অন্থৃবিষমতাঁর সম্বন্ধও খাটতে পারে ন।  উদ্দেশ্ঠয শ্রেণী শুন্য হলে আর বলা যায় ন।! আব ০ পরস্পরের 

অনুবিষম । কেনন।, আমর। জানি, ছুটি অনুবিষম বাক্য একসঙ্গে মিথ্য। হতে পারে না অথ৯ দেখ 

গেল, গতানুগতিক ভাঙ্ক গ্রহণ করলে ও উদ্দেশে শ্রেণী শূন্য হলে ] আর 0-এদের উভয়ই (বস্তত “৯, £, 

1) 0-_এ লব কয়টি বাঁক্যই ) মিথ্যা হতে পাবে। 

যা বলা হল তার থেকে বোঝ যাবে 

অন্থবিষমতাহেতুক যুক্তি £ ] মিথ্য।.'. ০ সত্য 

0 মিথ্যা. 1 সত্য 
8০০ দস শশী 

(এবং একসঙ্গে সত্য হতে পারে না) 
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--এ আকারের যুক্তি অবৈধ হয়ে পড়ে ।* 

দেখ। গেল, গতাম্থগতিক ভাষ্য মানলে গতাম্থগতিক যুক্তিবিজ্ঞান-অন্ুমোদিত সব যৌক্তিক নিয়ম 
(যথা, অন্কুবিষমতা৷ ও বিরুদ্ধতার নিয়ম ) খাটে না। কিন্ত সব নিযম অক্ষুণ্ন থাকে যদি গতানুগতিক 

যুক্তিবিজ্ঞানের পূর্বন্বীকৃতি (0169071051001. ) মেনে নিই | কি কবে অক্প্ন থাকে ত| নিচে দেখানো 
হবে। তাঁর আগে পূর্বস্বীরতি মম্পর্কে ছু একটা কথ! বলে নিতে চাই । 

পুর্বস্বীকৃতি 

প্রত্যেক +--কি ?” আকাবের প্রশ্নেব** পেছনে একটা পূর্বন্বীরূতি থাকে । এ পূর্বস্বীক্কতি মেনে না 

নিয়ে "হা" বা “না? উত্তব দেওয়া যায না। আর হা” খা না" উত্তব দিলে বুঝতে হবে পূর্বস্থীরৃতিটি 
মেনে নেওয়া হয়েছে । উদাহরণ 

তুমি এখনও নেশা কব ক? 

যে এ প্রশ্ন কবে তাব পূর্বস্বীরতি হল ( সে ধবে নিষেছে যে ) যাকে প্রশ্ন কবা ভষেছে যে নেশ। কবত। 

তুমি পকেট মাবা ছেড়ে দিয়েছ কি? 

এখানে প্রশ্নকতার পূর্বস্বীকৃতি হল £ যাকে উদ্দেশ্য কবে এ প্রশ্ন কব! হযেছে মে পকেট মাথত। 

যদি এসব পূর্বস্বীকূতি মেনে নেওয়! না হয় তাঁহলে এসব প্রশ্নে ( হা”, না?) উত্তব দেগষ| যয 

না। প্রশ্নকর্তা যা ধবে নিষেছে ত৷ মিথ্যা হলে, তাব পূর্বন্বীরুতি ভ্রান্ত হলে__এসব বাক্য প্রশ্ন বলেই গণ্য 

হতে পারে না। যেমন, শ্রোতা দ্বিতীষ প্রশ্নটি শুনে বলতে পাঁবে আমি কখনই পকেট মাঁবতাষ না, 

কাজেই পকেট মাবা ছেডে দিয়েছি কিনা__এ প্রশ্নও ওঠে না। 

যেমন ডক্তরূপ প্রশ্নেৰ, সেবকম প্রত্যেক উক্তিব, পেছনেও কোনে পূর্বস্বাকৃতি থাঁকে । পুব- 
স্বীকৃতি-শত পৃবণ না হলে সত্যতা মিথ্যাত্বেৰ কথা তোলা যাঁষ না। উদাহবণ 

রামবাবুর সব ছেলে এখন ঘুমিয়ে আছে (১) 

এ বাক্যের একটিণ' পূর্বস্বীকৃতি হল: রামবাবুর ছেলে (একাধিক ছেলে) আছে। ধবা যাক, 
রামবাবুর কোনে। ছেলে নেই ( বামবাবু অবিবাহিত )। এখন, রাঁমবাবুব ছেলে না থাকলে এ কথা 

বলা যাবে না যে, উক্ত বাক্যটি সত্য । কিন্তু উক্ত বাক্যটি মিথ্যা__এ কথা কি বলা যাবে? না, তাও 
যাবে না। কেননা, উক্ত বাক্যটি মিথ্যা_এ কথার মধ্যে এ ইঙ্গিত থাকে যে £ বামবাবুর ছেলে আছে 
এবং সব ছেলে এখন ঘুমিয়ে নেই। মানে, যদি বলতে হয় উক্ত বাক্যটি মিথ্যা তাহলে এ কথাও বলতে 

হবে যে এর বিরুদ্ধ বাক্য : 

* প্রসঙ্গত গতানুগাঁতিক ভাষ্য গ্রহণ করলে এবং উদ্দেশ্যশ্রেণী বস্তুত শূন্য হলে গতানহগাঁতক য্যান্তবিজ্ঞান 

অনুমোদিত অন্যান্য য্ান্তর বৈধতা ক্ষুগ হয় না। কেননা এমন অবস্হায় হেতুবাকাও মিথ্যা হয়ে পড়ে। ফলে 

এসব যণাস্তর বেলায় বলা যায় না-_যণীন্তগীলর হেতুবাক্য-সত্য-ীসক্ধাস্ত মিথ্যা; মানে, বলা যায় না- হ্যান্তগাল 

অবৈধ। 

«* যে প্রশ্নের উত্তরে “হা বা না' বলতে হবে এমন প্রশ্নের । 

1 আর একটি হল £ রামবাব্ বলে বচ্তৃত কোনো লোক আছে। 
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রামবাবুর কোনো কোনো! ছেলে এখন ঘুমিয়ে নেই (১? 
( জেগে আছে )--এ বাক্য সত্য। কিন্তু এ বাক্য সত্য বলে গণ্য নয়-_কেনন।'রামবাবুর কোনে 

ছেলেই বস্তত নেই। 

দেখা গেল যে, যদি বন্ত রামবাবুর-ছেলে শ্রেণীটি শূন্য হয় তাহলে আলোচ্য বাক্যটি, (১), সত্য 
বলেও গণ্য পয়, মিথ্যা বলেও গণ্য নয ১ এ বাক্য প্রনঙ্গে সত্যতা মিথ্যাত্বের কথাই ওঠে না। (১০) 
সম্পর্কেও অন্রকূপ মন্তব্য কর যায । আমবা এ কথাও বলতে পাঁরি যে উক্ত বাক্য ছুটিতে কোনে। বিবৃতি 

ব্যক্ত হয় নি। আর একট। ডদাইবণ। বল! হল, 

এ ঝুড়িব সব লেবু মিটি । 

বল! বাহুপ্য, এ বাক্যেব পৃবস্ীরুতি হল ' এ ঝুড়িতে লেবু আছে । আমবা ঝুড়িটি খুলে দেখলাম, ওতে 
কোনো লেবুহ নেই । এ পবিস্থিতিতে কী খলব? বলব কি-এ বাক্যটি সত্য? বলব কি-__এ 

বাক্যটি মিথ্যা) শা, সঠাও বলব না, মিথ্যাও বলব নাঁ। বলব: এ বাক্য প্রসঙ্গে সত্যতা মিথ্যাত্বের 

কথা ওঠে না। খলব ঃ এ বাক্যের পূর্বশ্বীকৃতিটি ভ্রান্ত । এমনকি এ কথাও বলতে পারি-_এ বাক্যে 
কোনো বিবৃতিহ ব্যক্ত হয় নি। 

পূর্বস্বীকৃতির সাহায্যে 
গতানুগতিক ভাষ্যের অস্থুবিধা দূরীকরণ 

এখন আমবা৷ গত্|হুগতিক যুক্তিবিজ্ঞানের পূর্বন্বীকতির কথা আবার উত্থাপন করতে পারি। এর 
পূর্স্বীকতিটি হল এই : 

( চতুর্বগ-পবিকল্পনা ুক্ত ) অনপেক্ষ বাঁক্য বলতে বুঝতে হবে এমন বাক্য যাঁর উদ্দেশ্টে বিধেয় 

সাঁতিক পদ-_এমন কি এদেব পরিপূবকও সান্তিক পদ । 

কাঁজেই যদি দেখা যায়, অনপেক্ষ বাক্যেব উদ্দেশ্য বিধেয় ইত্যাদি অ-দাত্তিক, মানে- উদ্দেশ্ট-নির্দেশিত 

শ্রেণী, বিধেয়-নির্দেশিত শ্রেণী ইত্যাদ শৃন্যগত, তাহলে তা (চতুবর্গ পরিকল্পনার ) অনপেক্ষ বাক্য বলে 

গণ্য হবে না। তাঁর সম্পকে সত্যতা মিথ্যাত্বের কথা উঠবে না। 

এখন, গতানুগতিক যুক্তিবিজ্ঞানের উক্ত পূর্বস্বীকৃতিটি মেনে নিলে, অঙ্গবিষমতার ও বিরুদ্ধতার 
নিয়ম ( স্থতরাঁং গতানুগতিক যুক্তি।বজ্ঞানেণ সব নিয়ম ) অক্ষগ্র থাকে । কেননা, তাহলে আর বলা 

যায় না : 

অমুক পদটি অ-সাত্তিক ব| অমুক পদ নির্দেশিত শ্রেণীটি শূন্য, হ্ুতরাং অমুক পদ্দকে ( ষথা, 

“মুক্তা ত্ব”-কে ) উদ্দেশ্য হিসাবে নিয়ে যে £, ৪, 7, 0 পাঁওয়া যাবে তাঁর সব কয়টি মিথ্যা, 
এবং ফলে অন্ুবিষমতাঁর ও বিরুদ্ধতাঁর সম্বন্ধে খাটে না। 

গভান্ুগতিক যুক্তিবিজ্ঞভীনের 
পূর্বন্বীকৃতি মেনে নেওয়ার অন্গুবিধ। 

কিন্ত পূর্বন্বীকৃতির রক্ষাকবচ দিয়ে গ তাস্থগতিক যুক্কিবিজ্ঞানের সব নিয়ম অক্প্ন রাখা সম্ভব হলেও, 

এর পূর্বস্ীক্তিটি মেনে নেওয়ার কয়েকটি অন্থবিধা আছে। 
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এ পূর্বপ্বীকতি মেনে [নলে --অযুক শ্রেণীটি শৃন্যগত--এ আকাবের উক্তি ব্যক্ত যাবে না। যথা, 
তাহলে বলা যাবে ন।_ 

আকাশকুশ্ন্ম নেই, 

আকাশকুস্থম অলীক, 

বা সব ম্বা্কাশকুস্থম হয অলীক 

কেনন। অআ।ক।শকুন্ম গশ্ত্্প | শ৩বাৎ বলতে হয, ড্ভ, পূর্বন্বীকতি-শত পৃবণ হয নি বলে, এ 

বাক্য সত্য বলেন গণ্য শখ, মিগা। প”৪ গণা শশ -এ বাক্য প্রসঙ্গে সত্যতা মিথ্যাত্বেব কথীও ওঠে 

ন।। অথচ একগ। অনন্গীনয বে, আমপ। সবাই ডক্ত বাঁক্যটিকে সত্য ব।ক্য বলেই গ্রহণ কবি। 

ভীবপব, ভব প্রযোগের প্রচপি ৩ বীতঠন সঙ্গে উক্ত পুর্বশ্বীকৃতিব সঙ্গতি নেই। কোনো শ্রেণী 

শম্পকে ডন্তি' কৰতে গেলে আমণ। সব সমঘহ ধবে [নহ্ ন। যে, শ্রেণীটিকে অশূন্ত হতে হাব। অনেক 
সময আম! জেনে শ্রান এমশ বাকা প্রযোগ কাব মাব উদ্দেশ্য শিদেশিত শ্রেণী শৃন্তগত এবং মনে কি 

বাক্যটি সত্য । থখা, আমবা বাপ 

সব অনধিকাব-্প্রবেশকাখী দণ্ডিত হবে 

ব* সব অনধিবব-গ্রবেশকাবী হয দণ্ডণীষ ব্যক্তি 

এবপ উক্তি ধখন কপি, ধন এ মর্ম একট। বিজ্ঞপ্তি কোনে প্রতিষ্ঠান-গৃহেব গাষে টাঁনিষে দিই, তখন 

আমিপ| যনে কৰি ন। খে বপ্ত৩ মনধিকাৰ প্রবেণকীণী আছে, ববং অনধিকাব প্রবেণকাবী শ্রেণীটি শূন্য 
থ।ক-এঢাভ আমাদেখ ৭।মা 

* পপূণ, মাম বক কণতে হলে ডক্ত পৃবন্বাৰ ৩ সব সমঘ মেনে নেপযা চলে শা। অনেক 

পম ড(েশ্য শ্রেণাটি শন্যা 1" এশশ্ত পে সম্পর্ক কেন পুবন্থাক্কাশ না কবেই আমব| শিষম ব্যক্ত কব৩ 

১৮হ। মানে-_আমব। ববতে ১।হ £ ড.্দশ শ্রেণাটি শগ্য ৩।ক বি অশন্য হোক অমুক নিষমটি খাঢবে। 

141, ৭) পটিবিন| « বাব! সম্পক ৭ তে ।গযে আমবা ধশি খদি কোঁনে। দেহ খ্যাকটিবিষা যুক্ত হয 

তাহলে ৩ ব্যাধমুও খু পাব মশনপর্ী বাি/1116 2 

এব ব্য!পটিবিযামুক্ত দেহ হথ ব্যা।ধিমুক্ (১) 

বস্ত৩ কেনে দেহ থ্যাবটি | মু শশা, শানেখাবটি পা মুক্ত দেহ শ্রেণীটি শূন্যগত। তাহলেও উক্ত 

বাক্যে একটি সত্য নিমম খাত হণ্যহ | আব একটি উদাহবণ * যর্দি কে।নে। ব্যক্তিব মন্তি্ষ বাদ দিমে 
তাব জাষগাষ অন্য বাণ্ডি *স্তি্ 1ণ।,না হয ৩।1হলে সে ব্যক্তি অন্য ব্যাওপটিব ব্যক্তিত্ব অর্জন কণবে। এ 

নিষমটি এভ|বেও ব্যক্ত ৰ যাঘ £ 

নিজেব মস্তিষ্ক ণ।” দিত্যে অন্ত ব্যক্তিব মস্তিষ্ক বসানে। হযেছে এমন সব লোক ( হয) এমন যে 

তাবা অন্য বণ ব্যক্তিত্ব অর্জন কবে (২) 

এ নিষখজ্ঞাপক বাক্যে যে শ্রেণীপ কথা বলা৷ হযেছে, সে শ্রেণীটি বস্তত শূন্ত। কেননা এখনও পযন্ত 
শল্যবিদবা1 এক মন্তিক্ষেণ জাষগাষ অন্য মন্তিষ্ক বসাতে সক্ষম হন নি। এবাক্যটিও আমবা সত্য বলে 

*. প্রাথত অনপেক্ষ বাক্যাকারে ব্যন্ত করলে_ 
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মনে কবি। আব একটি উদ্দাহবণ | এ গ্দাইহণনটি শিউটন্ এব গতিব্ষষক নিষমগ্ডুলিব প্রথমাটিব 
মাংশিক বিবৃত । 

যণি কোনো চলমান পপ্ত বভিবলে ব প্রভাবমু্গ হয ৩াহাল তা একহ গতিতে কোনে! সবল 

বেখা! খবে চলতে থাক ণ। 

এ নিযমটি এভাবে ও ব্যক্ত বখা খায £ 

সব ধহির্বল প্রভাবমুক্ত চপম1ন (জড) বস্তু (ভয) এমন যে ণব সমবেগ গতি সবল বেখায অব্যাহত 

থাঁকবে। (৩) 
এ নষমজ্ঞাপক পা?ক। খে শ্রেণাণ কণ।| বল। হ্যেছে১ /স শ্রেণীটি ৭" শৃন্ত__ এমন কোনো গতিশীল বস্ত 

নেহ য। কোনে। ৭ বাণ সম্মখান হয নাঃ য। ব হবলপ্রআাবমুও। বিগ এ নযমটি পদাথবিজ্ঞানীবা অন্রান্ত 

বলে গ্রহণ কবেন। 

দেখা গেল, উল তিনটি বাক্যই সত্য পপে গণ্য হয। অথ১ শতান্গতিক যুক্তিবিজ্ঞানের পূর্ব- 
স্বীকৃতি মেতে শিলে বলতে হত: এ বাক্যগুণি সম্পকে সত্যত। মিথ্যাত্বেব কথা ওঠে না। আর 

গতান্রগাত্ক সান্তিকত। ভাষ্য মেনে নলে বপতে হয £. উল্ত তিনটি বাক্যই মিথ্যা _কেনন। বস্তত 

বাক্/গুলিব ভদ্দেশ্ট-ানদে শত শ্রেণীগুপি শুন্তগভ । অথচ এ সব বাক্য সত্য বলে গণা। স্ৃতবাঁং গতান্গ- 

গতিক যুক্তিবিজ্ঞানেব পূর্বন্বীরু ৩টি ব৷ গতান্চগ[তক সাত্তিকত। ভাস্য মেনে নেও! যাঁষ না । 

সান্তিকত। সম্পকে নব্য ভাষ্য অন্থলাবে £ 

সাধিক বাক্যেব পাগুলি সাত্তবিক বলে গণা নয। কিন্তু 

আংশিক বাক্যেব পদপগুণি পান্তিক বশে গণ্য । 

এব থেকে বোঝ খাবে, আংশিক বাক্যেৰ ব্যাখ।। প্রসঙ্গে গতানুগতিক ভাষ্য আব নব্য ভাঙ্কেব মধ্যে 

কোনো পার্থক্য নেই। গতান্রগণিক নুক্তিবিজ্ঞান” এবং নব্য একিবিজ্ঞাণী ণণ! উভযই মনে কবেন যে £ 

আংশিক বাক্যেব পদগুণি সাত্তিক বলে গণা। 

৩ নব্যভীষ্য বুলীয় ভাস 
130910818 11070)76146101) ) 

নব্য ভাষ্যে সাধক বাক্য, ১6 সম্পার্প বী বলা হয ৩ ভাপ ববণে বুঝে নেওয়া দবকার | 

বল! হয 

/& আব 72-এব উদ্দেশ্য ( বা বিধেষ পদ ) সান্তিঝ বলে গণ্য নয । 

এ কথাব অর্থ এই নঘ যে £ ধবে নিতে হবে, & আব 8-এব উদ্দেশ্ট (ও বিধেষ ) অব্পান্তিক, মানে " 

পদ নির্দেশিত শ্রেণী শূন্তগভ । এ কথাব অর্থ হল এই ঃ 
এ ভাষ্য গ্রহণ কবলে ডর্দেশ্ট (ও বিধেষ ) পদে সাত্তিকত। মানতে আমরা দাষবদ্ধ নই, 

আমাদেব এ পাগুলিব সাত্তিকতা মানাব দাষ বা অঙ্গীকাব নেই** | 

* ইংবেজ যাঁন্তাবজ্ঞানী বুল [35০£৫০ 9০০1৪ (1815-1364) ] এর নাম অনুসারে “বুূলীয় ভাষা 

কক 93015687005] 001010510006106 নেই । 

€ ২য় ভাগ )--২৪ 
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অর্থাৎ উদ্দেশ্ত (ও বিধেয় ) সাত্তিক এ কথ! ধরে নিতে হবে এমন কথা আমর! (যার! নব্য ভাব্য গ্রহণ 

করব ভার) দিই নি। কিন্তু আমর! ষে ভাষ্যই গ্রহণ করি না কেন, ঘা-ই আমাদের পূর্বশ্বীকৃতি হোক 
ন| কেন, উদ্দেশ্য (ও বিধেয় ) বস্তত সাত্তিকও হতে পারে অ-সাস্তিকও হতে পারে, পদ-নির্দেশিত শ্রেণী 
শৃন্যও হতে পারে অ-শূন্যও হতে পারে । 

য্থ৷ 

সব মানুষ হয় মর প্রাণী 

এ বাক্যে উদ্দেশ্ত (ও বিধেয় ) পদ বস্তত সত্ববাচক। 

সব ত্রিকালজ্ঞ মানুষ হয় অমর প্রাণী 

এ বাক্যে উদ্দেশ্য বস্তত অ-সাত্তিক, আর 

সব বিদেহী আত্ম! মোহমুক্ত 

এখানে উদ্দেশ্ঠ শূন্য ন। অ শূন্য শ্রেণী বোঝাচ্ছে তা বিতর্কের বিষয়। 

নবা ভাষ্য অন্ুদারে £ এরূপ বাক্যে উদ্দেশ্য (ও বিধেয় ) সত্ববাঁচক-_-এ কথা ধরে নিলে চলবে 

না। এভাষ্যের বক্তব্য £ এ উক্তিগুলির মধ্যে এমন ইঙ্গিত আছে বলে ধরে নিলে চলবে না। ধরে 

নিলে চলবে না যে-_মান্ু, ত্রিকালজ্ঞ প্রস্তুতি শ্রেণী অ-শূন্ত । তবে আমরা ধরে না নিলেও, উদ্দেশ 
(ও বিধেয় ) বস্তত সত্ববাচক হতেও পারে। 

৪. সান্তিকত। লম্পর্কে দু রকমের সমস্তা। 

সাত্তিকত। প্রসঙ্গে ছু রকমের প্রশ্ন ওঠে 

(১) সাত্তিকত। সংক্রান্ত ভাবের প্রশ্র (00656101) 01 55150610019] 1100911019090101) )-- 

অনপেক্ষ বাক্যে সান্তিকতা সম্পর্কে কী ইঙ্গিত থাকে বলে মনে করব, কোন ভাষ্য 

আমাদের গ্রহণীয়-_এ প্রশ্ন । 

(২) (গৃহীত ভাম্ত অন্ুদারে ) অনপেক্ষ বাকাকে সাত্তিক বাক্যাকারে ব্যস্ত করার প্রশ্ন 
(049501010 01 65151617019] (01100119110) )। 

সান্তিক ব্যঞ্চনার কথা, সান্তিকতা ভাষ্তের কথা ওঠে এ জন্য ঃ সাধারণ অনপেক্ষ বাক্যগুলির 

মধ্যে সাত্তিকতার কোনো৷ স্পষ্ট ইঙ্গিত থাকে না,__অমুক শ্রেণী শৃগ্ভ কি অ-শন্ত-_ এ কথা স্পষ্টভাবে 
বলা হয় না। সাধারণ ভাষার অনপেক্ষ বাক্যগুলি যদি সাত্তিক বাক্যের আকারে-_অমুক শ্রেণী শুগ্ঠ, 
অমুক শ্রেণী অ-শুন্ত-_এ আকারে ব্যক্ত হত তাহলে, তাস্তের কথা উঠত না। তাহলে বক্ত। কী বলতে 

চায়, কী তার পূর্বন্বীক্'ত, ত৷ বোঝার জন্য ভাস্তের প্রয়োজন হত না। যথা 

যার। গতান্ুগঠিক ভান্ত গ্রহণ করেন তাঁর যদি 

সব বিদেহী আত্ম। অমর 

এ উক্তি নিম্নোক্তরূপে ব্যক্ত করতেন তাহলে ভাল হুত £ 

বিদেহী আত্ম। আছে এবং বিদেহী আত্ম! মর নয় (১) 

ৰা বিদ্বেহী-আত্ম। শ্রেণী অ-শূৃগ্ভ এবং বিদেহী-মর-আত্ম। শ্রেণীটি শুন্ (১ 



অনপেক্ষ বাকোর নব্য ভাহা 18? 

তাইলে, ভাস্ত বা পূর্বশব'কৃতি উদ্ধার করার কথা উঠত না। আর যারা নব্য ভাগ্য অনুমোদন করেন 
তার! যদি উক্তিটি নিয়োক্তরূপে ব্যক্ত করতেন তাহলে ভাল হত : 

( বিদেহী আত্মা বলে কিছু আছে কি নেই 

সে সম্পর্কে আমরা কিছু বলছি না, আমাদের বক্তব্য হল :) 
বিদেহী মর আ.ত্স। বলে কিছু নেই। ২) 

লক্ষণীয়, (১), (১৭, (২)-_এ বাক্যগুলি সান্তিক বাক্য। এক্প সাত্তিক বাক্য থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়__ 
বন্তা কোন্ ভাষ্য অনুমারে উক্তি করেছেন। 

আমরা কোন ভাষ্য গ্রহণ করব তা পগে স্থির করব। প্রথমে, সাধারণ অনপেক্ষ বাক্যকে 
কিভাবে সান্তিক আকারে থ্ক্ত করা যায় তা দেখা দরকার । কিন্তু তার আগে শ্রেণী সম্পর্কে ছু একটা 
কথা বলে নিতে চাই । 

৫. শ্রেণী-নিয়ামক : সাধারণ ভাষায় শ্রেণীনাম 

শ্রেণী গঠিত বা নিণিত হয় কি করে? শ্রেণীর নিয়ামক কী? শ্রেণীর নিয়ামক হল কোনো 
ধর্ম। যে কোনো ধর্ম নিয়ে শ্রেণী গঠন করা যাঁয়। বলতে পারি, যে কোনে! ধর্মই শ্রেণী-ধর্ম। যথা, 

শ্বেতত্ব দিয়ে আমরা শ্বেতবস্ত শ্রেণীটি গঠন করি । শ্বেতত্ব হল শ্বেতবস্ত শ্রেণীর নিয়ামক । মানুষ শ্রেণী 

গঠন করি মন্ত্যত্ব দিয়ে, মানুষ শ্রেণীর নিয়ামক হল মনুষ্যত্ব ধর্মটি। শ্বেতত্ব যাতে যাঁতে আছে তাই 

শ্বেতবপ্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, আর কোনে কিছুকে যদি এ শ্রেণীর অন্ততুক্তি হতে হয় তাহলে তাতে শ্বেত ত্ব 

থাকতে হবে। দেরকম, মানুষ শ্রেণী বলতে বুঝি এমন বস্তুপম্ন্ট যর প্রত্যেকটিতে মনম্ত্ব ধম আছে। 

আবার, বিশেষণমাত্রই গুণবিশিষ্ট বস্তূসমষ্টি বা শ্রেণী বোঝায় । যথা শ্বেত বলতে বোঝায় শ্বেতত্ববিশিষ্ট 

বন্ধ, শ্বেতবস্ত শ্রেণী! তারী বলতে বোঝায় ভারীবন্ত শ্রেণী, মরণশীল বলতে-_মরণশীল-বস্ত নামক 

শ্রেণী। 

এখন, শ্রেণী নিয়ামক ধর্মকে, শ্বেতত্ব, রক্তত্ব প্রভৃতির মত, পরল ধর্ম হতে হবে এমন কথা নেই। 

একাধিক ধর্ম ২ংযোজন করেও শ্রেণী নিয়ামক ধর্ম পেতে পারি। প্রত্যেকটি ( সরল) ধর্ম দিয়ে এক 

একটি শ্রেণী গঠিত হয়। অনেকগুলি নিয়ামক ধর্ম যুক্ত করে যে ধর্মসমষ্টি বা ধর্ম সংযোগ পাই তাও এক 

একটি ক্ষুদ্রতর শ্রেণীর নিয়ামক । যথা, বুদ্ধিমত্ত। ও প্রাণিত্ব যুক্ত কখলে যে শ্রেণী পাই তা হল বুদ্ধিমান- 

প্রাণী শ্রেণী। বুদ্ধিমান প্রাণী বলতে বোঝায় এমন প্রত্যেক বস্ত য| বুদ্ধিমান শ্রেণী ও প্রাণী শ্রেণী-_ 
এ উভয় শ্রেণীর সভ্য। সেরকম নিরহস্কার-বাঙালী-বিজ্ঞানী শ্রেণ'টির নিয়ামক হল অহঙ্কারহীনত।, 

বাঙালিত্ব ও বিজ্ঞানিত্ব-_এ ধর্মগুলির সংযোগ | এ প্রসঙ্গে একটা নিয়ম উল্লেখ করতে পারি £ 

ষে শ্রেণী-নিয়ামক ধর্মগুলি যুক্ত করে শ্রেণী গঠন করা হয় সে (স্বতন্ত্র) ধর্মগুলি যত বেশী হবে 

গঠিত শ্রেণীটি তত ক্ষুক্রুতর হবে। 
নিয়োক্ত শ্রেণীগুলি লক্ষ কর £ 

বাঙালী, বাঙালী-বিজ্ঞানী, নোবেন্গ-পুরস্কীর-্পাওয়া-বাঁঙালী-বিজ্ঞানী, নোবেল্্পুরস্কার-পাওয়া- 

কলকাতাবাসী-বাঙালী-বিজ্ঞানী 
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--এ শ্রেণীগুলি তুলনা করলে উপবোক্ত উক্ভিব যাঁথার্থ্য বোঝা যাঁবে। 
বলা বাহ্ছল্য, এভাবে একাধিক ধর্ম যুক্ত কবে আমবা৷ এমন শ্রেণী পেতে পাবি ঘা! শুন্যগর্ত। যথা, 

মনুম্ত্ব ও অমরত্ব যুক্ত কবে যে শ্রেণী পাই ( পাই মন্তম্ত-অমব বা অম্-মনু্ শ্রেণী ) ত] শৃন্যগভ । 
শ্রেণীনাম হল বিশেষ্য পদ। কিন্ত একাধিক শ্রেণীধর্ম প্রয়োগ কবে যে শ্রেণী গঠন কব। হয, 

সাধাবণ ভাষায তা ব্যক্ত কব| হয বিশেষণ ও বিশেষ্য দিযে | যথা, মন্ুত্যত্ব ও অমবত্ব দিযে যে শ্রেণী 

নিণিত হয় সাঁধাবণ ভাষাম তা নাম হবেঃ অমপ মনুষ্য (এব নাম হতে পাবত- মন্গন্ত অমর )। 
সেরকম প্রস্তরত্ব, শ্বেতত্ব ও মন্ষণত্বা যে যে শ্রেণা গঠিত তাব নাম সাধাৰণ ভাষাষ £ শ্বেত মহ্ণ 

প্রস্তর ( পপ্রন্তব-শ্বেত মহুণ বপ্ত' নয )। মনে বাখতে হবে £ এবপ শ্রেণী শ।মেব মধ্যে “এবং” প্রচ্ছন্ন 

থাকে । যথা, “শ্বেতমহ্থণ প্রস্তর" বলতে বোঝায £ শ্বেত এখং মহ্থণ প্রস্তব, ব 2 য। শ্বেত এবং মন্থণ 

প্রস্তর, বাঃ য| শ্বেত এবং মহ্তণ এবং প্রন্তব | 

লক্ষণীয়, নিয়ামক শ্রেণীধর্মগুলি যে ক্রমে নেওয| হয, সাঁধ।বণ ভাষা গঠিত শ্রেণী নামে 

অন্থযঙ্গী বিশেষ্য বিশেষণ সব সময সে ত্রমে থাকে না। যথা, প্রস্তবত্ব শ্বেতত্ব মন্ণত্ব দিষে যে শ্রেণী 

গঠিত হয সাধাবণ ভাষায তাব নাম হবে £ শ্বেত মণ প্রস্তব, বা মন্থণ শ্বেত প্রস্তব | 

৬. শ্রেণী গুণকল (01853 ১৪০৫০) 

এখন আর শ্রেণীধর্ষেব কথা ন! তুলে সবাসাগ শ্রেণা ও এব সভ্যেৰ কথ| লব । 

ষেযে বস্তু একসঙ্গে ছুটি (বা ততোধিক ) শ্রেণীৰ সভ্য (বলে কথিত বা কল্পিত হ্য ) 

সে বস্তগুণি দিযে একটি ক্ষদ্রতব শ্রেণী গঠিত হয। এ শ্রেণীটিকে বণে এ শ্রেণী ছুটিব 

( ব! শ্রেণীগুলির ) ব্যবচ্ছেদ (10661590019) বা গুণফ্ল (09:০0) 

কথাটা! এভাবেও বলা যেত £ 

ছুই (বা ততোধিক ) শ্রেণীর মধ্যে যে অংশ সমভাবে বর্তমান সে অংশ দিযে গঠিত হ্য 

্ব্রুতব শ্রেণী । একে বলে শ্রেণী ছুটিব (ব! শ্রেণীগুলিব) ব্যবচ্ছেদ বা গুণফল বা শ্রেণীগুণ। 
উদাহরণ 

বাঁডালী শ্রেণ' ৪ বিজ্ঞানী শ্রেণীৰ মধ্য য। লমভাঁব বর্তমান তা দিষে গঠিত হয বাঙালী- 

বিজ্ঞানী শ্রেণী। বল! খ।হন্য, এ শ্রেণীটিব সভ্য হল _যাণা বাগালী শ্রেণীবও সভ্য, বিজ্ঞানী শ্রেণীবও 

সভ্য । এখানে বাঙীলী-বিজ্ঞানী শ্রেণীটি বাঙালী শ্রেণীব ও বিজ্ঞানী শ্রেণীব গুণফল। “বাঁঙালী*্ব 

পরিবর্তে সংক্ষেপে $ আব “বিজ্ঞানী”্ব পবিবত্তে সংক্ষেপে ৮ ব্যবহাব কবে 

'ঝাঙালী বিজ্ঞানী”ব পবিবর্তে লিখতে পাবি; 8% 
যেহেতু 78৮ বা বাঙালী-বিজানী গুণফল, সেহেতু 

“7/-এর পরিবর্তে লেখ! যায়: 5১৮৮ 

বাডালী-বিজ্ঞানী'ব পবিবর্তে £ বাঙালী ৮ বিজ্ঞানী 

আমর। জানি, সাধারণ ভাষাঁয শ্রেণীগ্ুণফল ব্যক্ত কবতে “এবং” ব্যবহার কবা হয। যথা, 

বাঁঙালী শ্রেণী ও বিজ্ঞানী শ্রেণীর গুণফল ব্যক্ত কব! হয় এভাবে ; বাঙালী এবং বিজ্ঞানী। এখন 
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দেখা গেল, যুক্তিবিজ্ঞানে শ্রেণীগুণফল “১” দিয়ে ব্যক্ত করা যাঁয়। এর থেকে বোঝ! যায় যে উক্তরূপ 
“এবং” আর যুক্তিবিজ্ঞানের “ ৮” একই অর্থে, একই কাজে, ব্যবহৃত হয়। তাহলে বলতে পারি 

বাঙালী-এবং-বিজ্ঞানী _ বাঁডালী % বিজ্ঞানী 

এখন, বীজগণিতে সংখ্যাবচিক অক্ষরের মধ্যে গুণচিহ্ন দে ওয়! ₹ঘ না, অক্ষরগুলিকে পাশাপাশি 

লেখা হয়। বীজগণিতের বিধান অন্গ্সারে এতাবে-লেখা অক্ষর সমষ্টি গুণষ্শ বলে গণ্য । যথা 

৫১৫৮,-এর পরিবর্তে লেখা হয় 2 4% 

৫১৮১৮ ০এর পরিবর্তে লেখ হয় 2 ৫8৫ 

যুক্তিবিজ্ঞানীরাও এ রীতি অনুসরণ করেন, সাধারণত গ্রণ চিহ্ন উহ খাহেন। যথা 

“8 ১৫7-এর বদলে লেখেন : 87 

'বাঙালী ৮% বিজ্ঞানী'র বলে লেখেন £ বাঙালী বিজ্ঞান | 

৭. রেখাচিত্রে গুণফল 
আমর! দেখলাম যে, ছুটি শ্রেণীনাম পাশাপাশি লিথে বঝ| এদে” মধে গ্তণাচঙ্চ দরে শ্রেণ'- 

গুণফল ব্যক্ত করা যায়। এখন দেখতে পাঁব, রেখাচিত্র দিয়েও শ্রেণাগুণফল ব্যক্ত কৰ। যায়। 

আমরা এক একটি মূল শ্রেণী বোঝাব এক একটি বৃত্ত দিয়ে ( এপং বৃন্ের পাশে বা গাধে শ্রেণা 

নাম লিখে )। যথা, নিচের বুন্ত ছুটির বাম ধারেরটি দিরে বাঁালী শ্রেণা আর ভান ধাবেখটি দিয়ে 

বিজ্ঞানী শ্রেণী বোঝানো হয়েছে । 

"€) (১ 

কোনে। শ্রেণীর পরিপূরক শ্রেণী বোঝানো হবে মূল শ্রেণী-নর্দেশক ঝুনুর বাইরের অঞ্চল 

বা এলাক। দিয়ে । যথা, বাম ধারের বুত্তটির বাইরের এলাক1 বোঝাচ্ছে এ-বাঙাণা শ্রেণী, আর ভান 

ধাঁরের বৃত্তটির বাইরের এলাকা অ-বিজ্ঞানী শ্রেণী । এখন শিয্নে।ক্ত রেখ+চিন্রটি দেখ । 

এ ২ 
্ / -বিজোনী 

এতে চিত্রিত হয়েছে বাঙালী শ্রেণী ও বিজ্ঞানী শ্রেণীর গুণফল, বাঁঙালী-বিজ্ঞানী শ্রেণীটি। 
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এ রেখাচিত্রে বামধারের বৃত্তাটি বাঙালী শ্রেণী আর ডান ধারের বৃত্তাটি বিজ্ঞানী শ্রেণী বোঝাচ্ছে। 
এতে চোখের মত প্রকোষ্ঠটিতে দেখানো হয়েছে গুণফলটি, বাঙালীশ্রেণী। এ শ্রেণীতে আছে- ঘা 
বাঙালী শ্রেণীরও সভ্য, বিজ্ঞানী শ্রেণীবও সত্য । এরূপ রেখাঁচিত্রে & চোঁখের মত প্রকোষ্ঠকে বলে 
চোখ (1609) আর বাম ও ডান ধারের চাঁদের মত প্রকোষ্ঠকে বলে চাদ (1805) বলা 
বাহুল্য, বাম ধারের টাদটি বোঝাচ্ছে বাঁঙালী-অবিজ্ঞানী। এটিও একটি গুণফল--বাঙালী ও 

অ-বিজ্ঞানী শ্রেণীর গুণফল। এতে আছে-_য। বাঙালী শ্রেণীর সভ্য কিন্ত বিজ্ঞান শ্রেণী সভ্য নয় 
( অ-বিজ্ঞানী শ্রেণীব সভ্য )। ডান ধারের চাদ্দটি বোঝাঁচ্ছে অ-বাঁঙালী বিজ্ঞানী। এটিও একটি 
শ্রেণীগুণফল-_অ-বাঁডালী শ্রেণী ও বিজ্ঞানী শ্রেণীব গুণফল। আর বৃত্ত দুইটির বাইরের মুক্ত অঞ্চলও 
একটি প্রকোষ্ঠ বলে গণ্য । এ প্রকোষ্ঠ বোঝাচ্ছে অ-বাঙালী ও অ-বিজ্ঞানী শ্রেণীর গুণফল-_-অবাঙালী 
অবিজ্ঞানী। উক্ত রেখ চিত্রের কোন্ প্রকোষ্ঠ কোন্ গুঁণফল বোঝাচ্ছে তা নিচে দেখানো হল। 

বাঙাদী | অ-এ/ঙালী 
বিজ্ঞানী জ-বিজ্ঞানী | বিজ্ঞানী 

জন্বাঙালশ অ-বিজ্ঞানণ 
উক্ত চিত্রে চারটি শ্রেণীগুণফল ব্যক্ত হয়েছে । ওপরেব উদাহরণটি লক্ষ করলে বোঝা যাবে, 

ঘ্বে কোনো ছুটি শ্রেণী ও এদের পরিপূরক নিলে মোট চাবটি শ্রেণী গুণফণ পাওয়া যায়। আর একটি 
উদ্দাহরণ। 8811079 ( সংক্ষেপে 9) ৮৪8191$ (সংক্ষেপে ৮) আর এদের পরিপূরক শ্রেণী নিয়ে 
গুণ করলে মোট এ চারটি গুণফল পাওয়া যাবে £ 

€1) 5১৫১ (2) 9১৮ 0010-7) (3) 1701-/9 ১৫7১) (4) 10017-5 ১:1101-72 

১, £ দিয়ে আমরা উদ্দেশ্ট পদ ও বিধেয় পদ বুঝিষে আসছিলাম। এখন শ্রেণী প্রসঙ্গে 19, 7 
দিয়ে যথাক্রমে উদ্দেশ্য শ্রেণী ও বিধেয় শ্রেণী বোঝানে! হবে। আর কোনো শ্রেণী-সংন্ষেপক 
হিসাবে নামটির আস্ক্ষর ব্যবহার করা হবে । যথা, /১01718] শ্রেণাটি বোঝানো হবে 4 দিয়ে, আর 
8806101 শ্রেণী ৪ দিয়ে। সাংকেতিকীকরণ সম্পর্কে আর একট। কথা । 

কোনো! শ্রেণী বোঝাতে ষে প্রতীক ব্যবহার কর] হয় তার পরিপূরক শ্রেণী বোঝাতে 
এ প্রতীকের উপরে একটা মাত্রা (৮৪: ) দেওয়া হয়। 

ষথা, এ সংকেতলিপিতে 

1000-4৯-78) 1000-03-65 

এ গ্রতীকগুলি পড়া হয় এভাবে : 4 ৮, 8 0%, মাত্রিক 4, বা মাজা-দেওয়া 4 । বলা বাহুল্য, এ 
সংকেতলিপিতে 
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488 হল &৯ ১৫5৪ & ১৫11010-08% 

780 7. £₹ ৮৫8 ১০ -1000-4৯ ১৫0010-03 ১৫10000-0 

আমর! দেখেছি ছুটি শ্রেণী 75, /৮ আর এদের পরিপূরক গ্রণ করলে চারটি শ্রেণীগুণ পাওয়া যায় ; 
(১) 9৮ (২) 5 (৩) 5০ (৪9) 

এ গুণফলগুলি এভাবে চিত্রিত করা যায়। নিচের রেখাচিত্রের বাম ধারের বৃত্বটি 5 আর ডান ধারেরটি 

£ বোঝাচ্ছে। 

চি 
57 

দেখা যাঁবে, তিনটি শ্রেণী, ধর ৪, ৮, 1, ও এদের পরিপূরক নিয়ে গুণ করলে মোট নিম়োক্ত আটটি 

গুণ ফল পাওয়া যায় £ 

(১) 9০1৬ (২) 9ম (৩) ৪৬ (9) 5 

(৫) ৮৬ (৬) ভাগ (৭) ভা ৮৮) জান 
এ শ্রেণী (বা প্রকোষ্ঠগ্ুলি ) দেখানো হল নিম্নোক্ত রেখাচিত্রে । 

৮, প্রথিত আকারের অনপেক্ষ বাক্যকে 

সাত্তিক বাক্যাকারে ব্যক্ত করা 

4) 7, 1, ০0 বাক্যের উদ্দেশ্ত পদ সাধারণত কোনো! বিশিষ্ট শ্রেণী বোঝায় । ষথা। :)সব দীর্শনিক 

হয় বিজ্ঞানী, কোনে! মায় নয় অমর প্রাণী, কোনে! কোনো ন্রব্য হয় কঠিন__এসব বাক্যের উদ্দেস্ট 

বিশিষ্ট পদ শ্রেণী- দার্শনিক, মানুষ, ভ্রবা-_বোঝাচ্ছে। এখন, এরূপ কোনো বাক্যকে (মানে উক্তিকে ) 
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এমন ভা পাক্ত কথা যাষ যে ঃ বাক্যটির উদ্দেশ্ত পদ কোনো! বিশিষ্ট শ্রেণী বোঝাবে না, বোঝাবে__কিছু, 
বস্ত, 1111 হেন বি শিষ্ট বা ব্যাপকতম শ্রেণী । সাধারণ অনপেক্ষ বাক্যকে এভাবে ব্যক্ত করা ভাল। 

এতে মুল বাকোখ অন্তনিহিত বক্তব্য 'পষ্টতর হয়। দেখা যাবে, এভাবে ব্যক্ত করলে--মূল অনপেক্ষ 
বক্যেব ডদেশ্ঠ, বিধেষেব-সঙ্গে যুক্ত হযে যায়, উদ্দেশ্য শ্রেণী ও বিধেয় শ্রেণীর (বা এর পরিপূরকের ) 

গুণফল বিধেয়-অরেণী হয়ে যায। 

উদাহরণ 

বি০ 211015 216 [017110950101)615 
_ বি 011)1076 0121 15 ৪ 581101 15 ৪ [01)11950101)01 
বি 01101176 15 & 52110172180. [017119901)1)61 
01111] 15 & (41101 ১৫10171109901)1)61 ) 

০49 216 4 কোনো ৪ নয় £ 

- 91108 0090 05505 2 -কোনো কিছু নয় 5 এবং £ 

_1011)1006 1915 8110 4 কোনে কিছু নয় ১ 

0071051519৮ 

4৯1] 59০01811515 216 198.019515 

লব 90019811969 216 1010-19,010915 

_ [001)1706 01126 15 2, 50০12115% 19 ৪. 1)01)-19,01991 

_00]0106 19 ৪. 5০9০1911520 1)017-09.0151 

- 00106 15 ৪. (50০181151১৫ 17011-1998,019950) 

4৯1] 9216 0১ সব ১ হয় ॥ 

লা ি০ 9 816 6 -. কোনে 9 নয় 5 

০1007108159 214 চ কোনো কিছু নয় ১ এবং ৮ 
_ 01175 15 595 কোনো কিছু নয় 9% 

লক্ষণীয়, মূল বাক্যের উদেশ্ঠ শ্রেণী ও বিধেয় শ্রেণীর (বা এর পরিপূরক শ্রেণার ) গুণফল রূপান্তরলন্ব- 

বাক্যের বিধেয় শ্রেণী । আর রূপান্তরলন্ধ বাক্যের উদ্দেশ্ঠ শ্রেণী হল “0118” “কিছু” হেন 
অতিব্যাপক শ্রেণী। সাধারণ ?, 9-কেও অঙ্গুূপভাবে রূপান্তরিত করা যায় । 

90176 50161811515 216 1955117191১ 

_ 90179101110 01191 15 2. 50151101950 15 &, [06551177191 

90106111116 15 ৪, 90161711950 2100 [06951110151 

90106110111 15 ৪, (50161501950 ১৫ [0995170191) 

90778 19 875 4 কোনে। কোনো 5 হয় 4 
_ 90179117176 0118 15 515 4 কোনে কিছু হয় 5 এবং £ 

-₹ 90176111106 15 ৩ 2100 4 »- কোনে কিছু হয় 195 

_ 90110661710 15 54 
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90176 991015 26 101 7001162105 

_ 9017900)11)6 01090 15 ৪, 98110 19 2, 10017-10111162) 

লু 90176901010 15 2, 581101 230 1)06-001112) 

_ 90109010176 15 2. (59101 ১ 1)011-0001627) 

90179 9 216 1801 7 

-₹901076 ৩ 816 5 

90176018107 11115 1181, 15 ১1962 

_5 9011611)110 15 9 200. 6 

_₹ 90176611100 19 95 

কোনো কোনো ১ নয় £ 

কোনো কোনে। ১ হয় 5 

_কৌোনো। কিছু হয় 9 এবং 7? 

-কোঁনে। কিছু হয় 95 

আমরা দেখেছি, সাধারণ £& ঘ, 1, 9 বাক্যের উদ্দেষ্ঠ ও বিধেয়কে ( ব| বিধেয়ের পরিপূরককে ) 

যুক্ত করে বিধেয় হিসাবে লেখা যায়, দেখেছি__ 
] যা [যা 

(3) ০ 9 21০ ৮- কোনো কিছু নয় ১৮. 2০৮7108 15 9 

(৯) 4১1] 9 816 ৮-কোনে। কিছু নয় 92-০০)/08 15 9 

(1) 9০109 9 21০ 7১-কোনে! কিছু হয় 97১- 90105011005 19 ৯৮ 

(0) 99779 9 816 1001 7 কোনে। কিছু হয় 92-901090108 15 95 

এখন আঁবাঁর ইচ্ছ! করলে শেষোক্ত আকারের বাঁক্যের বিধেয়কে উদ্দেশ্ট হিসাবে ব্যবহার করে 

বাকাগুলিকে সমার্থক বাক্যে রূপান্তরিত করতে পাবি। পারি, এভাবে 

[1 ৬ ৫ 

০0075 5 ০০-৪৮ বলে কিছু নেই-১৪৮ 4০99 100 98151 

01017115175 56-$% বলে কিছু নেই--৪6 ৫993 0০ ০৮19 

90776107110 19 991১ বলে কিছু আছে-- ৪1 95156 

90176011175 15 525-59% বলে কিছু আছে _-3 681915 

আবার 
রঙ ৯৪ ৬1] 

97 ৫0999 101 6%190--97৯ শ্রেণী শৃহ্য-9৮ 15 67000) 

৪6 ৫০০৪ 100 65%195:79% শ্রেণী শুন্য 92 15 670765 

9৮ 97055--9 শ্রেণী অ-শৃন্ত-১৮ 15 000-610095 

5 620519-5 শ্রেণী অ-শুন্া 9 15 10010-101) 

(২য় ভাগ)--২৫ 
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এখন, নব্য যুক্তিবিজ্ঞানীরা বুল্ (7০০1০ )-কে অন্থসবণ করে 

-0065 10 ০515, __শ্রেণী শুন্য, 19 671090 

এ কথাগুলিব পবিবর্তে লেখেন 

9 

61515, __ শ্রেণী অস্শূহ্য, 19 10010-91010 

এ কথাগুলিব বদলে লেখেন* 

৮৫0 

এ সংকেতলিপিতে লিখলে সর্বশেষ সাবণীর বাক্যগুলি কী বপ পবিগ্রহ কববে ত। নিচে দেখানো 

হুল। 

৬]] ৬]]1 

91 15 011)])09 «৯ 9১0 

96 19 21011) «৯ 9৮-9 

91১ 19 1)010-0]01)0% +%* 9১560 

91 19 17017-610115 ৮ ১755260 

ওপরে যা বল হযেছে তাব থেকে বোঁঝা যাঁবে, প্রথম সাবণীব বাক্যগুলিব পবিবর্তে শেষোক্ত 

সারণীর বাক্যগুলি লেখ! যায । প্রথম সারণীব বাক্যগুল [9 4) [, 09 এব গতানুগতিক বপ, আব 

সর্বশেষ সাবণীব বাঁকাগুলি এদেব বুলীয বপ। এ বূপ ছুটি নিচে পাশাপাশি দেখানো হল। 

1 ৬]]] 

(52) ০ ৯21০ 79 ৯7১-09 (8) 

(4) 11 ৩ 21579 92-50 (4৯) 

(1) 90179 ১ 216 7১ ১1১৮0 (1) 

(09) ৯০71০ ৯ 16 17017 9550 (0) 

সাধাৰণ অন/পক্ষ বাঁকাকে কি কৰে সান্তিক াক্যাকা বে ব্যক্ত কবা যায ডপবোক্ত সাবণী ছুটি 
দেখলে তা সহজেই বে।ঝা। যাবে । »লক্ষণীয, ডান ধাঁবেধ সাঁণণীব (৮ম সাবণীব ) বাক্যগুণি সাত্তিক 

বাক্য £ 7 আব 4 সান্তিক অভাঁববাচক**, [আব ০ সান্তিক ভাববাঁচক** । আবও লক্ষণীষ, 

সাধিক বাক্যগুলিতে খল! হয নি খে__অমুক অমুক বস্ত আছে। বল! হযেছে ; অমুক অমুক শ্রেণী শূন্য, 
পপ... সপ 

* *--0% মানে £ শ্না। সৃতরাং * ৯৫০, মানে £ শুন্য নয় । কোনো বাকাকে নিষেধ করা যার, এর 

1বরুগ্ধ পাওয়া যা, দু ভাবে £ বাকাটির প্বে “1613 0০৮ 6০৪ ০৪৪৩ ৮৮৪৮১ 'এমন নয় ষে' লিখে বা।বাক্যটির 

মূল যোগ্ক কেটে দিয়ে । যথা, *&-৮8৮এর বনষেধ (বা বিবৃগ্ধ ) হল £ 1018 1১০৮ 005 0282 01১8 4.7, 

অথবা 2791 সেরকম *& 13 1001843৫. 13 ৪" এর বা সংকেতাঁলাপিতে *4 9,"এর বিরুদ্ধ হিসাবে পেতে 

পার, এ বাক্যাটর 'নষেধ 1হসাবে পেতে পার, এ ॥ এখন ধর বগা হল, 9.*0০। এ বাকাকে উত্ত রীতিতে 

1নযেধ করে পাব 9৮40; 

+* সারণী 1৬ ও ৬ ভত্টব্য। 

০ 
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সভ্যহীন। আর আংশিক বাক্যে বলা হয়েছে : অমুক অমুক প্রকারের বস্ত আছে, অমুক অমুক 
প্রকারের শ্রেণীর সভা আছে। 

মনে রাখা দরকার 

2 আর 1-কে বুলায় সংকেতণিপিতে ব্যক্ত করতে হলে উদ্দেশ্ঠ বিধেয় অবিকৃত রেখে 

এদের গুণ করতে হবে» মানে ডদ্দেশ্যপদ ও বিধেয়পদ পরপর পাশাপাশি লিখতে হবে। 

কিন্তু 

4 আর ০-কে বুলায় সংকেতলিপিতে ব্যক্ত করতে হলে এদের উদ্দেশ্য নিয়ে ও 

বিধেয়ের-পরিপৃরক নিয়ে শ্রেণীগুণফল গঠন করতে হবে। 
এ কথাটাই আর একভাবে বলতে পারি ঃ 

4 আর ০-কে বুলীষয লিপিতে ব্যক্ত করতে হলে প্রথমে এদের প্রতিধর্তন করে নিতে 

হবে। তারপর প্রতিব্তের উদ্দেশ্য ও বিধেয় গুণ করতে হবে। 

উদাহরণ 

০ ১ ৮০ 2 €*৯* ১৪-২০ 

90119 5 210 6 «৯» 57560 

£&]1 5 916 1১ «৯ 56-0 

৯11 9 216 চ *৯ 9৯-০ «৮ 90 
১0779 5 819 001 1১ «৯ 52509 [3 

9017) 5 816 1701 6 €+৯ 56520 «৮ 51750 

লক্ষণায়, এর পারবতে ও ৭এর পরিবর্তে ৭ লেখা মাপ । কেননা কেনে। শ্রেণীর 
পরিপূরকের পরিপূরক আর মুল শ্রেণীটি অভিন্ন। যথা, 981191-এর পরিপূরক 1)97-581101, আর 

1017-381101-এর পরিপূরক ( 001)-1.017581107 বা!) 98110 1 

ব্ণ। বাহুল্য, যাঁরা সাত্তিকত| সম্পর্কে নব্য ভাষা গ্রহণ করবেন তারা 4, £, ?, 0 উক্তরূপে ব্যক্ত 

করবেন। বস্তত যার! নব্য ব৷ বুলীঘ্ ভাষ্য গ্রহণ করেন তারাই অনপেক্ষ বাঁক্যকে উক্তরূপে ব্যক্ত করেন। 

নব্য যুক্তিবিজ্ঞানের জনক বুল-এর নাম অন্ুদারে এ আকারগুলিকে (৮ম সারণীর আকারগুলিকে ) 

বুলীয় সমীকরণ, বুলীয় অ-সমীকর্ণণ বণে_4, &-এগ ক্ষেত্রে সমীকরণ, 1, 0-এর ক্ষেত্রে অ-সমীকরণ। 

আর ধারা গতানুগতিক ভাঙ্ঠ গ্রহণ করেন তারাও উক্ত সংকেতলিপি ব্যখহার করতে পারেন । 

তীরা যর্দি এ সংকেতলিপিতে 4, £, 1, ০-কে ব্যক্ত করতেন, তাহলে তাদের ভাঁষ অনুসারে, এ 

বাঁক্যগুলি নিম্নোক্ত রূপ পরিগ্রহণ করত। 

০ 9 216 ০ «৮ 97১-0 & ১540 

/৯11 9 216 1১ এ 96-০0 &৮ ১7579 

90179 ৪ ৪16 [১ +৯* 9৮১50 & ১5৮9 

90106 9 216 1001 2 €%* 925৮0 & ৯5৮60 
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৯. জাত্তিক বাক্য: নব্য ও গতানুগতিক ভাষ্য 

আমর! দেখেছি, আংশিক বাক্যেব ভাষ্য সম্পর্কে নব্য ও গতাঙ্গগতিক যুক্তিবিজ্ঞানীদের মধ্যে 

মতভেদ নেই। এদের মতবিবৌধ হল সাধিক বাক্যেব ভাষ্ সম্পর্কে , আমরা আরও দেখেছি, নব্য মতে 
সাধিক বাক্যেব পদগুলি সত্ববাচক বলে গণ্য নয়, কিন্তু গতানুগতিক মতে এ পাগুলি সত্ববাচক বলে 

গণ্য। বুলীয় সংকেতলিপিতে ব্যক্ত কবলে নব্য ও প্রাচীন মতেব পার্থক্য সহজেই ধরা দেয়। এ 

সংকেতলিপিতে সাধিক বাক্য নব্য মতে কিভাবে ব্যক্ত হয, আব গতানুগতিক মতে কিভাবে ব্যক্ত কর৷ 

হয়, তা! পুনরুক্তি কব! হল। 

নব্য মত গতানুগতিক মত 

০ ১816 7১ «৯ 9১-0০ ০ ১816 17 «৯ 97১-0 & 9540 

411 9216 ০ ৯ 950 £]] ৩216 ৭৯ 950 & 9৪৮0০ 

এখন, প্রশ্ন তুলতে পাবি উক্ত মত ছুটিব মধ্যে কোনটি গ্রহণীয় 
উত্তব 

যুক্তিবিজ্ঞানেব একটা সাধাবণ বাতি ( এবং এটাই যুক্তিসঙ্গত বীতি ) হল: ছুটি ভাষ্ের মধ্যে 

দুর্বলতর ভাষ্ু--যে ভাষ্য কম দাবী কবে, যে ভাষ্য মিতবাদী সে ভাষ্ত__গ্রহণ কবা। 

উদাহরণ 
%90116”-এব অর্থ সম্পর্কে ছুটি মত-_ 

(১) 45016” মানে £ অনেক 

(২) “80116” মানে £ অন্তত একটি 

দ্বিতীয মতটি দুর্বলতব, মিতবাদী। এবং বুক্তিবিজ্ঞানে এ ম৩টিই গৃহীত হয । 

“অথবা”ব অর্থ লম্পর্কে ছুটি বিবোধী মত একপ-_ 

(১) “ক অথবা খ' মানে £ ক, খএদেব একটি মিথ্যা হলে অন্যটি সত্য, এবং 

এদেব একটি সত্য হলে অন্তটি মিথ্যা। (৮ & 0) 

(২) “ক অথবা খ" মানে ক, খ-এদেব একটি মিথ্যা হলে অন্তটি সত্য। (৮) 
এখাঁনেও দ্বিতীয় মতটি দুর্বপতব (লক্ষণীষ, প্রথম ম৩টিব আকাব £ ৮ & 0, আর দ্বিতীয়টির £ 

৮), এবং যুক্তিবিজ্ঞানে সাধারণত দ্বিতীয মতটিই গ্রহণ কবা হয। 

এবার নব্য ও গতামন্গগতিক মতেব তুলনা কব। যাক। 

গতাম্থগতিক মতে £ সাবিক বাক্যের বক্তব্য হল-_ 
অমুক বস্ত নেই 

& তমুক বসন্ত আছে। (৮ & 9) 

নব্য মতে £ সাবিক বাক্যেব বক্তব্য হল-_ 

অমুক বস্ত নেই। (৮) 

গতানুগতিক মতের আকার হল: £ & 0 ( যথা» 5৮70 & 9৮0) 

আর নব্য মতের আকার হল £ £ (যথা, :১£-0) 
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বলা বাস্থল্য, নব্য মতের দাবী কম, এ মত অধিকতর মিতবাদী। কাজেই গতানুগতিক মতের 

চেয়ে নব্য মতটি অধিকতর যুক্তিগ্রাহা। আমরাও এ মতটি মেনে নেব। 
শ্রেণীগুণফল : ভুক্ত ও ভোক্তা শ্রেণী 
এ বিভাগে আবার শ্রেণীগুণফলের কথ বলব। | বলতে যাচ্ছি ত| ব্ল৷ সহজ হবে যদি ছুটি 

পারিভাষিক শব্দ প্রয়েগ করি । এ শব্দ ছুটি হল 

তুক্তশ্রেণী--016 01955 0118 19 10010050 

ভোক্তাশ্রেণী--076 01255 1181 1110]0095 

ধরা যাক 

ক-শ্রেণীটি খ-শ্রেণীর অন্ততুক্ত। 

এক্ষেত্রে বলা হবে 

ক খ-এর তুক্তশ্রেণী ( অন্তভূক্রশ্রেণী, সংক্ষেপে ভুক্তশ্রেণী ) 

আর খ ক-এর ভোক্তাশ্রেণী ( অন্তরূত্তিকারী শ্রেণী ) 
মাঁনে 

ক খ-এর তুক্তশ্রেণী_ক খশ-শ্রেণীর অন্তভূক্ত 

_11)6 01855 ক 15 17110147217; 01০ 01855 খ 

খ ক-এর ভোক্তাশ্রেণী_খ ক-শ্রেণীকে তার অন্তর্তৃক্ত করে 
-0]16 01855 থ ///01%765 617০ 91855 ক 

যথা, মানুষশ্রেণী প্রাণীশ্রেণীর অন্তক্ত। কাজেই উক্ত পরিভাষায় বলতে পারি £ মান্ষশ্রেণী প্রাণী- 

শ্রেণীর তুক্তশ্রেণী, আর প্রাণীশ্রেণী মান্ুুষশ্রেণীব ভোক্তা শ্রেণী । সেরকম, কুকুণ, বেডাল, গরু, ঘে|ড। 

নামক শ্রেণীগুলির প্রত্যেকটি প্রাণীশ্রেণীর ভুক্তশ্রেণী, আর প্রাণীশ্রেণী এ প্রত্যেকটি শ্রেণীর ভোক্ত| | 

এখন আমর। শ্রেণীগ্ুণফল ও গুণকশ্রেণীর সম্পর্ক আলোচনা করতে পাবি। শ্রেণীগুণফল 

সম্পর্কে যা বল! হয়েছে তার থেকে বোঝা! যাবে 

কোনো! শ্রেণীগ্তণফল এর গুণকশ্রেণীর প্রত্যেকটির ভূক্তশ্রেণী, আর প্রত্যেকটি গুণকশ্রেণী 

গুণফলের ভোক্তাশ্রেণী । 

মনে কর, ৪ একটি শ্রেণী, ৮ একটি শ্রেণী। তাহলে 5% হল 9 আর £-এর গুণফল। 

স্পষ্টতই 5 শ্রেণী $-এর তূক্তশ্রেণী, £-এরও ভূক্তঅণী। আর $ যেমন 5৮-এর ভোক্তাশ্রেণী, £-ও 

তেমনি 5%-এর ভোক্তাশ্রেণী। 

উদাহরণ 

বাঙ্গালী (9) ৮ বিজ্ঞানী (৮) _ বাঙ্গালী-বিজ্ঞানী (5?) 

এখানে গুণফল বাঙ্গাঁলী-বিজ্ঞানী শ্রেণী বাঙ্গালীশ্রেণীর অন্তভূকক্ত, স্থতরাং বাঙ্গালীশ্রেণীর তৃক্তশ্রেণী ; 

আবার এ গুণফল বিজ্ঞানীশ্রেণীরও অন্তর্ভূক্ত, কাজেই বলতে পারি, বাঙ্গালী-বিজ্ঞানীশ্রেণী বিজ্ঞানী- 

শ্রেণীর তৃক্তশ্রেণী। ব্ল! বাচ্ছল্য, এখানে বাঙ্গালীশ্রেণী বাঙ্গালী-বিজ্ঞানীশ্রেণীর ভোক্তাশ্রেণী, 

আবার বিজ্ঞানী শ্রেণীটিও বাঙ্গালী-বিজ্ঞানীশ্রেণীর ভোক্তা শ্রেণী। 
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এখন তুক্তশ্েণীবোধক আর ভোক্তাশ্রেণীবোধক শব্দকে বিধেয় করে বাক্য গঠন করতে পারি। 
যথা, “মানুষ” ও “প্র/ণী” নিয়ে পেতে পারি-_ 

রাম হণ মানুষ রাম হল প্রাণী 

“বাঙ্গাণী বিজ্ঞানী”, “বাঙ্গালী” আর “বিজ্ঞানী” নিয়ে পেতে পারি 

সত্যেন বোস হলেন বাঙ্গালী বিজ্ঞানী 

সত্যেন বোস হলেন বাঙ্গ।লী 

সত্যেন বোস হলেন বিজ্ঞানী 

আর ছুটে। পারিভাষিক শব । 

যে বাক্যেব বিধেয় তৃক্তশ্রেণীবোধক সে বাক্যকে আমর। সংক্ষেপে তৃক্তবিধেয়ক বাক্য, আব 

যে বাক্যের ধিধেয় ভোক্ত।শেণীবোধক মলে বাক্যকে আমরা ভোক্তাবিধেয়ক বাক্য, বলে 

অভিহিত কব । 

এখন তুক্ত আর ভোক্তাশ্রেণীর সম্পর্ক বিচার করে দেখলে নিম্নোক্ত নিয়মগ্ডলি পাওয়! যাবে। 

(১) যদি ভুক্তবিধেয়ক খাক্য* সত্য হয় তাহলে ভোক্তাবিধেয়ক বাঁক্য* অবশ্যই সত্য হবে, 

কৃতরাং প্রথম প্রকারের বাঁক্য থেকে দ্বিতীয় প্রকারের বাক্য বৈধভাবে নিষ্ষাশন কর! 
যাবে |** 

উদীহরণ 

রাম হল মাধ .". রাম হল প্রাণী 

সত্যেন বোস হলেন বাঙ্ষালী-বিজ্ঞানী. .". সত্যেন বোস হলেন বাঙ্গালী 

সত্যেন বোস হলেন বাঙ্গালী-বিজ্ঞানী: .'. সত্যেন বৌস হলেন বিজ্ঞানী 

(২) যদি কোথাও তুক্তশ্রেণীধ কোঁনে। সভ্য থাকে, তাহলে সেখানে ভোক্তা্েণীর সভ্য ও 

থাকবে। 

(৩) যদি তুক্তশ্রেণী অ-শূন্য হয় তাহলে ভোক্তা শ্রেণী অ-শূন্ হবে। 
উদাহরণ 

এ ঘরে মান্য আছে .*. এ ঘরে প্রাণী আছে 
এ সভায় খাঙ্গালী-বিজ্ঞানী আছে .. এ সভায় বাঙ্গালী আছে 

এ সভায় বাঙ্গালী-বিজ্ঞানী আছে .-. এ সভায় বিজ্ঞানী আছে 

শ্ৈরাচারী প্রধানমন্ত্রী শ্রেণীটি অ-্শুন্ত .. স্বৈরাচারী শ্রেণীটি অ-শূন্য। 

(১) যদি ভোক্তাবিধেয়ক বাক্য মি হয় তাহলে ভূক্তবিধেয়ক বাক্য অবশ্ঠই মিথ্যা হবে, 

+« এখানে আর একটি শর্ত প্রচ্ছন্ন আছে বলে ধরে নিতে হবে । শর্তাট এই $ যদি দুটি বাক্যের উদ্দেশ! 

আভন্ন হয় এবং এদের একট ভুস্তাবধেয়ক অন্যটি ভোন্তাবিধেয়ক হয়, তাহলে-_ 
** এ গনয়মাঁট এভাবেও ব্যস্ত করা যেত $ ভুন্তশ্রেণীর সভ্য হওয়া ভোল্তীশ্রেণীর সভ্য হওয়ার পর্যাপ্ত শত 

(প্রথম ভাগ প:ঃ 53 ঘুষ্টব্য )। 
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স্থতরাং প্রথম প্রকরের বাক্যের মিথ্যাত্ব থেকে ছ্িতীয় প্রকারের বাক্যের মিথ্যাত্ব বৈধ- 

ভাবে নিফাশন কর! যাবে ।* 

ডদ|হরণ 

ক হল প্রাণী” মিথ্যা] .". “ক হল মান্ুষশ_মিথ্য। 

ক প্রাণী নয .. কমান্ষ নয় 

শস্কবাচাধ বিজ্ঞানী নন .'* শঙ্করাচাধ বাঙ্গীলী-বিজ্ঞানী নন 

শঙ্কবাচা্য বাঙ্গালী নন '* শস্কবাঁচার্য বাঙ্গালী-বিজ্ঞানী নন | 

(২) যদ্দি কোথাও ভোক্তাশ্রেণ ৭ সভ্য শা থাকে ৩হলে সেখানে হুক্তশ্রেণীব সত্য ৪ 

থাকে না। 

(৩) যদি তোক্তাশ্রেণী শৃন্গর্ভ হয় তাহলে তুক্তশ্রেণা 9 শৃন্যগত হবে । 
উদ্দাহবণ 

চাদে প্রাণা নেই চাদে মানুষ নেই 

এ ঘবে বিজ্ঞানী নেই এ ঘবে বাঙ্গালী-বিজ্ঞানী নেই 

এ ঘবে বাঁঙ্গীলী নেই এ খবে বাঙ্গীলী-বিজ্ঞানী নেই 

এখ|শে ঘট নেই এখানে লাল ঘট নেই 

এখানে পাল বস্তু নেই এখানে লাল ঘট নেই । 

আবও ত্ুটি উদাহবণ £ 

ভূতশ্রেণীটি শূন্তগত মাংসাশীভূত শ্রেণীটি শুন্যগ 5 

ভূতশ্রেণীটি শরন্যগভ নিবামিষ।শীতূত শ্রেণীটি শূন্যগর্ভ 

সোজা কথায়, 

ভূত নেই মাংসাশা ভ৩ও নেই 

ভূত নেই নিবামিধাশী ভূতও নেই । 

১১ নব্য ভাষ্য : সাবিক ও আংশিক বাক্যের সত্যতা মিথ্যাত্ব 

আমনা যে সংকেতলিপিতে অনপেক্ষ বাক্য ব্যক্ত কবব বলে স্থিণ কবেছি তাতে -০” বা 

“১৫0৮-এব বাম ধাবে থাঁকে শ্রেণী গুণফল (97 86)। এ গুশফণ বস্তৃত ( অনেকাংশে ) গণিতের 

গুণেব নিয়ম মেনে চলে। (বীজ ) গণিতে ৫%-ব কোনো অংশ অথবা & শূন্য হলে, পাই ৪০৪-০। 
আর যদি ০১-0 ন1 হয়, মানে যদি এমন হয় যে ০৮5৮৫0 তাহলে ৫, -_এদেব কোনোটি শূন্য হতে 

পাঁরে না। এখন 
97১0, 82-০-_এ আকাবেব বাক্য মিথ্যা হবে, যদি গুণফলটি অ-শন্য হয, কেননা এবপ 

বাক্যে বল। হয গুণফলটি শন্য | 

« এ নিয়মটি এভাবেও ব্যস্ত করা ধেত £ তোন্তগ্রেণণর লভ) হওয়া ভুন্ত:গ্রণীর সভ। হও গলার আবাঁশ্যক শর্ত। 
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উদাহরণ 
4৯11 ৫0105 216 9/171665 : 70৬/-90 

এ বাক্য মিথ্যা, কেনন! বস্তত 19৬৫ বা অ-শ্বেত হংস শ্রেণীটি শূন্য নয় €( _0 নয়)_-এমন বস্ত আছে যা 

হাস এবং অ-শ্বেত। বাক্যটিতে কিন্ত বলা হয়েছে 12৬) শ্রেণীটি শূন্য । 
০ 0:05 216 01809: 08370 

এ বাক্য মিথ্য।, কেনন। বস্তত 03 শ্রেণীটি শুন্য নয়। বস্তত এমন বস্ত আছে য! কাক এবং কাল । 

শৃন্ভাবশত সত্য (18000091 (৪৫) 

আমর] যে ভাষ্য (নব্য ভাস্ত, বুলীয় ভাষ্য ) গ্রহণ করেছি তা মেনে নিলে এ কথাও মাঁনতে 

হবে ষে 
যদি কোনো দাধিক বাক্যের উদ্দেশ্ত শ্রেণী শূন্য হয় তাহলে বাক্যটি সত্য। 

কোনে বাক্য এ হেতৃতেই সত্য বলে গণ্য হলে, বল! হয় £ বাক্যটি শূন্তাবণত সত্য । নিচে এ উক্তির 
ষাথাথ্য দেখানে। হল। নব্য ভাষ্য অন্থুসারে | 

“০ 5 816 ৮”-এর বক্তব্য £ ৯৮-0 

“4১]] 9 ৪৫০ ৮৮-এর বক্তব্য £ 88-0 

ধর৷ ঘাক, 9 শ্রেণীটি শূন্তগভ, ৪-0| এখন 8 যদি শূন্য হয় তাহলে এর অন্তরূক্ত 5১ শ্রেণী শূন্য 
হবে, আবার ৪ শ্রেণীও শন্য হবে (মানে এমন হবে ৪৮-০, 9৯-0)। কেননা 57, 9 শ্রেণী 
এদের উভয়ই 9 শ্রেণীর তুক্তশ্রেণী, আর 9 হল এদের উভয়ের ভোক্তা শ্রেণী। এখন ভোক্তা 9 শ্রেণী 

শূন্য বলে তুক্ত 9৮, * শ্রেণীও অবশ্ঠই শূন্য হবে।* তার মানে 9৮৯০, 9-০0-_এ বাক্য ছুটি 
সত্য হবে। 

ঢ-এর উদাহরণ হিসাঁবে নিলাম 
০ 2110959৪816 08112101095 £ €90-0 

এখন ভূত শ্রেণীটি বস্তত শূন্য,* মানে 03-0। স্থতরাং শ্রেণী গুণফল 9০ শূন্য হবে। মানে 

০০-০-_এ বাক্য সত্য হবে। ভূত যদি ন! থাঁকে তাহলে মাংসাশী ভূতও নেই ।**% 

আমর! আগে বলেছি; শ্রেণী যুক্তকরণ বা গুণকরণ অনেকাংশে গণিতের গুণকরণের নিয়ম মেনে 
চলে। গণিতের নিয়মে ০৮ বা! ৫১ ৮-এর 850 হলে ৪9-0। ০০-এর বদলে লেখা যেত 0৯৮০। 

এখন 0-01 ও১০-এতে এ মূল্য বসিয়ে পাই ০৮%:০-0। তার মানে, 9 শুন্য হলে" 3১:০-0 

বা 305-0--এ বাক্য, মানে ত্বি০ £)995 ৪16 ০৪1%০1০5--এ বাকা, সত্য হবে। 

অন্তরূপভাবে 

4৯11 2100515 2:6 081101৬010903 3 06-0 

- * প্ঠা 199 দুগ্টব্য। 

* মনে কর, শ্রেণী শন্য। 

+ঞ্ পৃঃ 199 দুষ্টব্য । 
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এ বাক্যের উদ্দেসথ শ্রেণী, ভূত শ্রেণী, শৃন্ট, মানে 09-50) হ্থতরাং ওত হবে শন্য, মানে 9ত-:0-_এ 
বাক্য সত্য হবে। তোক্তা৷ শ্রেণী ও শৃন্যগর্ভ, স্থতরাং ভুক্ত শ্রেণী 09ত-ও শন্যগভ | 

দেখা গেল যে: যদি ১-0 হয় তাহলে 

০৯ 21০ 7১: 9-50 

41] ৯ 215 0১5 5550 

এ ছুটি বাক্যই সত্য । 

প্রসঙ্গত, গতানুগতিক যুক্তিবিজ্ঞানের বিরূপত। নিয়ম অনুসারে / ও 5 অতিবিষম__এরা৷ একসঙ্গে 
সত্য হতে পারে না। কিন্তু, দেখ! গেল, 4& আর 72 যুগপৎ সত্য হতে পারে । তাহলে বলতে হয়, 

£& ও ৪এর মধ্যে অতিবিষমতার সম্বন্ধ খাটে ন|। 

তার মানে, 

যদি সান্তিকত৷ সম্পর্কে নব্য ভাষ্য গ্রহণ কর! হয় এবং 

যদি উদ্দেস্ট শ্রেণী শূন্যগর্ভ হয়, 
তাহলে & আর 7) (575-50 আর 9৮-০) 

অতিবিষম বলে গণ্য হতে পারে না। 

আংশিক বাক্য কখন সত্য কখন মিথ্য1? 

আংশিক বাক্য সত্য হবে যদি শ্রেণীগুণফল অ-শুন্য হয়। 
90176 ১ 219 7 2 97560 

সত্য হবে যদি গুণফল ১৮ অ-শৃন্য হয়, যদি বস্তত ১৮-এর সভ্য থাকে । আর 

90176 ৯ 216 1101 1১ 5 555৮0 

সত্য হবে ষদি গুণফল 57 অ-শূন্য হয় । 

আংশিক বাক্যে দাবী করা হয়, অমুক শ্রেণী (তুক্ত শ্রেণী বা গুণফল ) অ-শন্য। এখন যদি 

বস্তত উদ্দেশ্য শ্রেণীটি শূন্ত হয় তাহলে অবশ্যই আংশিক বাক্যটি মিথ্যা হবে। কেননা, উদ্দেশ্ট শ্রেণী 
ও হল গুণফল 97৯ বা 96-এর ভোক্তা শ্রেণী। আর ভোক্ত। শ্রেণী শূন্য হলে ভুক্ত শ্রেণী 92 ও ৪ 

শূন্য হবে। মানে, এমন হবে যে ৪৮-০, ১5-0| তার মানে, ১৮৮০, ৪৯৮০-_এ বাক্যগুলি 
মিথ্যা হবে। 

উদাহরণ 

90106 211050 216 08101৬01005 2 00:50 

[ মাংসাশী ভূত আছে ] 
8017)6 £110969 816 1701 08117101075 : 00540 

[ অ-মাংসাশী ভূত আছে ] 
এখন, ভূত নেই; স্থৃতরাঁং মাংসাশী ভূতও নেই, অ-্মাংসাশী ভূতও নেই, মানে 00৮0, 05৮40 
-_এ ছুটি বাক্যই মিথ্যা । 

(২য় ভাগ)--২৬ 
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0০, স্থৃতরাং বলা যায় না ০১০% 0 বা 0০৮0 

ব্লতে হয় 00-0, তার মানে 00৮0-_এ বাক্য মিথ্যা । 

সেরূপ 0-0 হলে 9৩-0, কাজেই 0০৮৪০--এ বাক্য মিথ্যা । 

দেখা গেল, যদি 9-0 হয় তাহলে 

১০01776 ১ 216 7১ 9১580 

১01776 ১ 21০ 101 7১ ১ ১259 

এ ছুটি বাক্যই মিথ্যা । 

প্রসঙ্গত, গতানম্থগতিক যুক্তিবিজ্ঞনের বিরূপতা নিয়ম অনুসারে ! আর ০ অন্ৃবিষম--এর৷ 

একসঙ্গে মিথ্য। হতে পারে না। কিন্তু দেখা গেল, 1 আর 9 যুগপৎ মিথ্যা হতে পারে। তাহলে 

বলতে হয় £ 7 আর 0 এপ মধ্যে অন্ুখিষমত।র সম্বন্ধ খাটে না। তাঁর মনে 

যদি উদ্দেশ্ত শ্রেণী শৃন্যগর্ভ হয়, * 

তাহলে ? আর 0 (১৮7৮০ আর 555৮0) 

অন্ুবিষম বলে গণ্য হতে পারে না। 

এ প্রসঙ্গে আরও একটা কথা। গতাহ্ছগতিক যুক্তিবিজ্ঞনের বিরূপতা৷ নিয়ম অনুসারে & আর [7 

আর ০0-এর মধ্যে অতিবততিতা-অন্নুবতিতা৷ সম্বন্ধ আছে-_-এ জৌড়ের ব্যক্যগুলি এমন যে, সাধিক বাক্যটি 

সত্য হলে আংশিক বাঁক্যটি সত্য হবে, আর আংশিক বাক্য মিথ্য। হলে সাধিক বাক্যটি মিথ্যা হবে। 

কিস্ত আমর! দেখলাম যে, $-0 হলে সাঁধিক বাক্য সত্য আর আংশিক বাক্য মিথ্যা হয়ে পড়ে এবং 

তাহলে আর বলা যায় না যে, 4 [-এর অতিব্তী, বা £) 0-এর অতিবতাঁ। যথা £ মনে করা যাক, 

১৯-9। তাহলে 

(4৯) 11 9 215 ৮:95_0 সত্য] শূন্যতাবশত সত্য ] 

(1) 90106 9 210 7১: 91১50- মিথ্যা | 

এ ক্ষেত্রে বলা যায় না যে 4 [-এর অতিবতাঁ বা 1 &-এব অন্ুবতী। আবার, 9-0 হলে 8 সত্য 
আঁর 0 মিথ্যা! হয়। তাহলে ৮ আর ০-এর মধ্যেও অতিবতিতা-অনুবতিতার সম্বন্ধ খাটে না। 
দেখা গেল যে 

যদি সান্তিকতা সম্পর্কে নব্য ভাষ্য গ্রহণ করা হয় এবং 

যদি উদ্দেশ্য শ্রেণী শূন্তাগর্ভ হয়ঃ 
তাঁহলে গতাম্থগতিক-বিরূপতাতত্ব-অন্ুমোিত 

অতিবতিতা-অন্ুবতিতা৷ ন্বন্ধ খাটে না । 

* নব] বা গতান্দগাঁতক যে কোনো ভাষ্যই গ্রহণ করা হোক না কেন. 
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নব্য ভীষ্য ও একটি বৈধতা-নিয়ম 

আমর। দেখেছি, 

যদি উদ্দেস্ট শ্রেণী (বা বিধেয় শ্রেণী* ) শূন্য হয় তাঁহলে 
সাবিক বাক্য সত্যণ (শৃন্যতাবশত সত্য ) হয়, 

যদি উদ্দেন্ট শ্রেণী (বা বিধেয় শ্রেণী ) শূন্য হয় তাহলে 
আংশিক বাক্য মিথ্যা হয়ে পড়ে। 

এর থেকে বোঝ। যায়, যে অবরোহের 

সব হেতুবাক্যই সাবিক বাক্য আর সিদ্ধান্ত আংশিক বাক্য সে অবরোহ অবৈধ । 

কেননা: বৈধ অবরোহের হেতুবাঁক্য সত্য হলে সিদ্ধান্ত মিথ্যা হতে পারে না) কিন্তু যদি সাবিক 
হেতুবাক্যের উদ্দেশ্ঠ (বা! বিধেয় ) শ্রেণী বস্তত শূন্য হয়, তাহলে সাধিক হেতুবাঁক্য সত্য হবে, আর 

আংশিক দিদ্ধান্ত-বাঁক্যটি মিথ্য। হবে। 

উদাহরণ 

(১) (২) 
£৯]1 081০ 0 /৯1] 09216 € 

"90109 0 819 0 ১৯ ৯0108 0210 0 

সংকেতলিপিতে 

(১) (২) 

096-0 096-09 

00580 . ০০০ 

এখন এমন হতে পারে যে 0-0। তাহলে (২) ও (১)-এর হেতুবাক্য সত্য ও সিদ্ধান্ত মিথ্যা হবে। 

স্থুতরাং এ আকারের অবরোহ অবৈধ । উপরে ঘা বলা হল তা একটা বৈধতা-নিয়মের আকারে ব্যক্ত 
করতে পারি। 

কোনে সাঁধিক বাঁক্য বা সাবিক-বাক্য-সমষ্ট থেকে কোঁনো৷ আঁংশিক বাক্য সিদ্ধান্ত হিসাবে 

বৈধভাবে নিষ্কাশন করা যাঁয় না। 

এ নিয়মটিকে এভাবেও ব্যক্ত করা যাঁয় ঃ 

যে পদ হেতুবাক্যে সত্ববাচক পদ হিসাবে প্রযুক্ত হয় নি সে পদকে সিদ্ধান্তে সত্ববাঁচক পদ হিসাবে 

প্রয়োগ করা চলবে না 

করলে, অবরোহ অবৈধ হবে। এ নিয়মের সঙ্গে ব্যাপ্যতার নিয়ম** তুলনীয় । 
উদাহরণ হিসাঁবে 87877910610 ন্যায়-আকারটি নেওয়া! ঘাক। 

* /১ আর 0-এর ক্ষেত্রে বিধেয় শ্রেণীর পারপুরক শ্রেণী । 

* নবাভাব্য-অনুসারে-ব্যাখ্যাত সার্বক বাক্য 

** আমরা জান, এ নিয়মাঁট হল এই $ যে পদ হেতুবাকো অব্যাপ্য তা সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য হতে পারবে না। 
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4৯11 7 216 1৫ [১9-0 

4১1] 1৮ 216 5 1৮5-0 

90116 ৩ 219 [১ ১1১5০ 

এখানে হেতুবাক্যে ১, ৮ সত্ববাচক পদ হিসাবে প্রযুক্ত হয় নি €( কেনন! আমাদের গৃহীত ভাষ্য, নব্য ভাঙ্ক, 

অন্দারে এখানে হেতুবাক্যে কেবল বল হয়েছে অমুক অমুক শ্রেণী শূন্য ), কিন্তু সিদ্ধান্তে ১ ও ৮-কে 
সত্ববাচক হিসাবে প্রয়োগ কর! হয়েছে। সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে 9৮0, ৮৮০, ৪০৮০ । উক্ত নিয়ম 

লঙ্ঘন করে বলে এ আকারের যুক্তি অবৈধ । বস্তত এমন হতে পারে ষে 
7-0, 1-0, 9-0) 

সে ক্ষেত্রে হেতুবাক্য ছুটি সত্য, আর সিদ্ধান্ত মিথ্য। হবে। 
ওপরে যে নিয়মটি উল্লেখ কব| হয়েছে সেটি লঙ্ঘন করলে যে দোষ হয় তাঁর নাম অবৈধ সান্তিকী- 

কবণ, বা সান্তিকতা দোষ (8%15000181 7811805) ৷ বলা বাহুল্য, & বাক্যের আবঙন, 31810210601) 

আকারের যুক্তি-_এসব, নব্য ভাষ্য অনুদারে, সাত্তিকত। দোষে ছুষ্ট। 

১২. নব্য ভাষ্য 

ও গতান্নগতিক যুক্তিবিজ্ঞান 

সান্তিকতা সম্পর্কে নব্য ভাষ্য গতানুগতিক যুক্তিবিজ্ঞষনকে কিভাবে প্রভাবিত করে, এ বিভাগে 

তা আলোচনা করব। মাঁনেনব্য ভাষ্য মেনে নিলে গতান্গগতিক-যুক্তিবিজ্ঞান-স্বীকৃত কোন্ নিয়ম 

খাটে, কোন্ নিয়ম খাঁটে না, গতীঙ্গগতিক-যুক্তিবিজ্ঞান-স্বীরুত কোন্ বৈধ প্রক্রিয়া নব্য ভাষ্য অন্গসাবে 

অবৈধ হয়ে পড়ে, কোন্ বৈধ প্রক্রিয়া নব্য ভ।যয অন্ুনারেও বৈধ লে গণ্য--তাই আলোচন। করব এ 

বিভাগে । 

বিরূপভাতত্ব 

আমরা দেখেছি, 
যদি নব্য ভাষ্য মেনে নেওয়! হয় এবং যদি উদ্দেশ্ঠ শ্রেণী বস্তত শূন্য হয় তাহলে সাঁথিক বাক্য 
( শৃন্যতাব্শত ) সত্য হয়, আর আংশিক বাক্য মিথ্যা হয়ে পড়ে । 

অর্থাৎ, এ পরিস্থিতিতে 
£৯]] 9216 0১ ০ 5 26 79 

আকারের বাক্য সত্য, আর 

901776 5 216 90176 ৯ 816 1801 0১ 

এ আকারের বাক্য মিথ্যা । এখন 

4 আর 78 উভয়ই সত্য হতে পারে বলে এদের মধ্যে অতিবিষমতার সম্বন্ধ খাটে ন!। 

আর 0 উভয়ই মিথ্যা হতে পারে বলে এদের মধ্যে অঙ্গবিষমতার সম্বন্ধ খাটে না। 

£& আর [8 আর ০-_এ জোড়গুলির মধ্যে সাবিক বাক্যটি সত্য আর আংশিক বাক্যটি মিথ্যা 
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হতে পারে। স্থতরাং গতাঙ্গতিক যুক্তিবিজ্ঞান-স্বীকৃত 

অতিবতিতা-অন্থবতিতার মম্বন্ধ খাটে না, বলা যায় না৷ £ 4. ]-এর অতিবর্তাঁ বা 2 0-এর অতিবর্তী। 

যদি নব্যভাষ্য মেনে নেওয়া হয় তাহলে, উদ্দেস্টশ্রেণী শূন্য হোক বা না হোক, গতাম্গতিক- 
বিরূপতাতত্ব-স্বীকৃত বিরুদ্ধতার সম্বন্ধটি কিন্তু অক্ষপ্ন থাকে। নব্যভাষা অশ্গসারে বিরুদ্ধতাঁর সম্বন্ধ যে 

থাটে তা & আর ০0-এর, 5 আর |-এব, সাংকেতিক রূপ দেখলেই বোঝ। যায় । 

& 29550 7: 97-0 
0: ১259 [9১50 

প্রত্যেক জোড়ের বাক্য দুটিতে একই শ্রেণীর ( শ্রেণী গুণফলের ) কথা বলা হয়েছে-_একটি বাক্যে বল! 

হয়েছে ঃ শ* শ্রেণীটি শূন্য আর একটি বাক্যে বলা হয়েছে £ শ শ্রেণীটি শূন্য নয়। বলা বাহুল্য ; “শ 
শূন্য” আর “শ শূন্য নয়” বিরুদ্ধ বাক্য। 

আমরা জীনি, গতানুগতিক-যুক্তিবিজ্ঞান-স্বীকৃত বিরূপত সম্বন্ধগুণি ব্যক্ত হয় গতানুগতিক 

বিরূপতা-বর্গক্ষেত্র নামক চিত্রে । দেখা গেল, নব্য বা বুলীয় ভাষ্য মেনে নিলে আর অতিবিষমতা, 

অন্বিষমতা ও অতিবতিতা-অন্থুবতিতাঁর সম্বন্ধ মাঁনা যাঁয় না। মানে, উক্ত বক্ষেত্রের চারধাঁরের লেখা 

মুছে দিতে হয়। বস্তুত আমর| বুলীয় ভাস্ত মেনে নিয়েছি। কাজেই উক্ত বক্ষেত্রের চারধারের 

লেখাগুলি মুছে দিয়ে, মানে কেবল বিরুদ্ধতাঁর সম্বন্ধ দেখিয়ে, নিম্নোক্ত রূপে, বিবপতার বর্গক্ষেত্র অাক। 

দরকার । এ বক্ষেত্রটির নাম বিরূপতার বুলীয় বর্গক্ষেত্র (8০০1921) 900816 01 90199910100)। 

বিরূপতার বুলায় ব্গক্ষেত্র 

(550):4 (৩৮ -0) 
০০ ৩০ ও প্রচ ও আচ ও আচ গড ও আচ এ ও আচ ভা কট সি ও আট উঠ ও গত আও স ্ত স্প 7 / 

উজ 25 এ এক ও ও ওর ওটি হয হা হয গড খুটি গু ও ও ও রর ৫১ ১ ওর জড রা ৫৪ ভা ৪০ (5730): 

বিরূপতাহেতুক যুক্তি 

আমর] দেখেছি, লাত্তিকতা সম্পর্কে নব্যভাস্ত মেনে নিলে বলতে হয় : গতান্গগতিক যুক্তিবিজ্ঞান 

স্বীকৃত অতিবত্তিতা-অঙ্গুব্তিতা, অতিবিষমতা' অন্ুবিষমতা_এ সম্বন্ধগুলি খাটে না। এ হেতু (এ 
সনবন্ধগুলি থাঁটে না বলে ) এ জাতীয় বিরূপতাহেতুক যুক্তিও অবৈধ হয়ে পড়ে । একটা উদাহরণ । 

* এখানে 'শ, যে কোনো শ্রেণী, বক্তৃত 9৮ বা 9% শ্রেণী, বোবাচ্ছে। 



206 নব্য যুকিবিজ্ঞান 

141] [১216 9৮-705 [ অতিবিষমতাঁর 

“ও 9 816 [১৮--2156 নিয়ম অনুসারে ] 

_-এ আকারের যুক্তিও অবৈধ । কেননা যদি 9-0 হয় তাহলে £ আর 7 উভয়ই সত্য হবে। ফলে 
এ আকারের যুক্তির হেতুবাক্য সত্য হবে, কিন্তু সিদ্ধান্ত “০ 9 ৪16 7১৮-19৩ এ বাক্য মিথ্যা হবে। 

লক্ষণীয় “০ 9 216 ৮” সত্য হলে “০ 9 816 7১৮__9199 এ বাক্য মিথ্যা । 

অমাধ্যম 
£ আর 1-এর আবর্তন বৈধ 

£& আর 1-এর আবর্তন হল সম আবতন-_£ থেকে ?, 4 থেকে 11 কাজেই এরকম ক্ষেত্রে 

এমন হতে পাবে ন! যে, হেতুবাক্য সত্য আব সিদ্ধান্ত মিথ্যা । মনে কর 5$-0। তাহলে 

০১ 816 7 ৮. ট্ব০ / 815 5 (972-0 ., 479550) 

এ অবরোহের হেতুখাক্য ও সিদ্ধান্ত উভযই সত্য । আব 

90106 9 29 £ ১, 90106 £ 8195 (9150 .. 45720) 

এ অবরোহের হেতুবাক্য ও সিদ্ধান্ত উভয়ই মিথ্যা । 

এ প্রসঙ্গে একটি যুক্তিবৈজ্ঞানিক ( ও গাণিতিক ) স্থত্র উল্লেখ কর। ভাল। 
এ সুত্র অনুসারে 

ক এবং খ-_খ এবং ক, 5 %/-৮৮ ৪5 592755 

যথা £ সত্যেন বেস বাঙ্গালী (ক) এবং বিজ্ঞানী (থ)- সত্যেন বৌস বিজ্ঞানী (খ) এবং বাঙ্গালী (ক)। 

একে বলে শ্রেণী ক্রমীস্তরযোগ্যতার ঝ| ক্রমান্তরকরণেব স্থত্র । গণিতে এ স্ুত্র ব্যক্ত হয় এভাবে £ 

০১৪-১৫) ০৮-%৫। এস্বত্রের বক্তব্য হল এই £ ক্রমান্তরকরণ করে এরূপ কোনে বাক্য 
থেকে ষে বাক্য নিষফষাশন করা যাঁয় তা আর মূল বাক্য সমার্থক । এখন, আমরা যে সংকেতলিপি 

ব্যবহার করছি মে লিপিতে লিখলে ও ক্রমান্তরকরণের স্থত্র প্রয়োগ করলে দেখা যায়ঃ % আর 1এর 

আবর্তন বৈধ। আরও দেখ যায়, এক্ষেত্রে আব্্তনীয় ও আবর্ত সমার্থক বাক্য । 

(%) 5750 [০5 216 7] 

এর থেকে ক্রমাস্তরকরণের স্বত্র প্রয়োগ করে পাই 

(28) ৮5-0 [০৮ 21515] 

এ বাক্য ছুটি সমার্ঘক, এবং একটি অন্যটির আবর্ত। 

অন্ধরূপভাবে 

(4)  %০ থেকে পাই (1) ৮5৮0 

এ বাক্য ছুটি স্পষ্টতই সমার্থক এবং পরস্পরের আবর্ত। 

4-এয় আবর্তন অবৈধ 

নব্য ভাষ্য অন্তসারে--এ-এর আবর্তন অবৈধ । কেননা £ 4 হল সাঁধিক আর এর আব হুল 

আংশিক বাক্য-_7। আর আমর] জানি, যে অবরোহে সাঁধিক বাক্য থেকে আংশিক বাক্য নিফাশন 

করা হয় সে অবরোহ অবৈধ । যদি 5.0 হয় তাহলে 
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(4) 9৯-0 [4৯119 215 £] 

(1) ৮, 99৮0 [.. 9০0])9 7 21515] 

এ অবরোহের হেতুবাক্য সত্য ও সিদ্ধান্ত মিথ্যা হবে। 

ক্রমান্তরকরণের স্থত্র প্রয়োগ করে কি 4এ-কে বৈধভাবে আবতন করা যায় না? না,যায় না। 

কেন যায় না, দেখ। 

ক্রমাস্তরকরণের স্থত্র প্রয়োগ করে 

(1) 56-0 থেকে পাঁই 

(2) 6১_0 

এ অবরোহ বৈধ, ঠিক। কিন্তু দ্বিতীয় খাক্যটি প্রথম বাক্যের ধুঁএর, আবত নয়। কেনন। 

১£-_০ মানে £ 11 9 219৮ (1) 

2১- 0 মানে £ ০ 26 216 5 (2) 

বা &1] ₹ 216 (2) [ (2) থেকে প্রতিবর্তন করে । 

স্প্টইতই (2) (1)-এর বা 4 -এর আঁবর্ত নয়, ব্যাব্ত। 

প্রতিব্তন বৈধ 

গতানুগতিক যুক্তিবিজ্ঞান-স্বীুত প্রতিবর্তন নব্য ভাষ্য অন্ুসারেও বৈধ । কেননা নির্ভুল 

প্রতিবর্তনে সাঁধিক বাঁক্য থেকে আংশিক বাক্য নিষ্কাশন কর। হর না । ফলে যদি ১--০ হয়, তাহলেও 

এমন হয় ন। বে, প্রাতিবর্তনীয় সত্য আগ প্রতিবর্ত মিথ । 

বুলীয় সংকেতলিপিতে 4, £, 1, 9-কে ব্যক্ত করলে ধহজেই দেখা! যার খে প্রতিবর্তশীয় ও 

প্রতিব্ত অভিন্ন, স্তরাং সমার্থক । স্ৃতর।ং প্রাঠবতন ৰেধ। এ কথা যাথাথ্য দেখানো আগে 

একটা কথ। বলে নেওয়া ভাল। আমাদের সংকেতলিপিতে 

1010-0১-চ) 0010-00-7১? 

এখন আমর! জানি যে 100-0010--1 

স্থৃতরাঁং বলতে পারি £ ৮-7১ 

শেষোক্ত সমীকরণটিকে বলে শ্রেণীসংক্রান্ত নিষেধের নিষেধ সুত্র । এবার বুলীয় লিপিতে 4, &» 45 ০- 

এর প্রতিবর্তন দেখানো হল। দেখানে! হল যে, প্রতিবর্তনীয় আর প্রতিবর্ত সমার্থক, স্থতরাং প্রতিবর্তন 

বৈধ প্রক্রিয়া । 
প্রতিবর্তনীয় (4) £ 411 9 216 ৮১+৯১৮-0 

গ্রতিবর্ত (6) ; ০5 816 2*৯9৮-,০9 

প্রতিবর্তনীয় (0) £ 90179 9 216 1101 7+৯১75০ 

প্রতিবর্ত (1); 90186 9 216 ৯৪5 

প্রতিবর্তনীয় (2) £ ০59 ৪1০ 2৯১৮০ 

প্রতিবর্ত (4) ₹ 4811 9 ৪6 6*৯৪৮-০+৯৪৮-০ 
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প্রতিবর্তনীয় (1) £ 90116 9 216 7১4৯৪7১5০ 

প্রতিবর্ত : (0) 5০706 9 816 70৫ 4৯৪৮৫০৯৭৮৮০ 

4 আর 1-এর ব্যাবর্তন বৈধ 

বুনীয় লিপিতে 4 আর 1-এর ব্যাবর্তন ব্যক্ত করলে এবং প্রয়োজনমত নিষেধের নিষেধ ও 
ক্রমাস্তরকরণের স্বত্র প্রয়োগ করলে দেখা যাবে_-4 আর 1-এর ব্যাবর্তন বৈধ এবং এক্ষেত্রে ব্যাবর্তনীয় 

ও ব্যাবর্ত সমার্থক বাক্য । 

ব্যাবর্তনীয় (4) £ 11 9 816 ৯9550 

ব্যাব্ত (4) £ 411 6 816 ত*৯টিও ল ০৬৮৯৭50৭৯95 50 

ব্যাবর্তনীয় (0) £ 90176 9 216 1000 74৯95560 

ব্যাব্ত (0): 90176 চি 215 1001 ভ€৯73৮৫0+৮৮৩৮৪০+৯৪5৪%০ 

7-এর ব্যাবরর্ভন অবৈধ 

ব্যাবর্তনীয় (6) £ ০ 9 ৪16 ৮€৯১৮-0 

ব্যাব্ত * (0): ০0176 চ 216 1001 ৪+৯৮6৪৮%৫০৯৮৩%০৯৭৮৮০ 

যদি 9৪-0 হয় তাহলে ব্যাবর্তনীয় 90 সত্য হবে, আর ব্যাবত ৪5৮50 মিথ্যা হবে। 

সুতরাং &-এর ব্যাবর্তন অবৈধ । 

অনপেক্ষ ন্তাঁয় 

গতাস্থগতিক যুক্তিবিজ্ঞানে যে ১৯টি মূত্তি বৈধ বলে গণ্য হয় তাদ্দেব মধ্যে নিম্নোক্ত মৃতিগুলি নব্য 
ভাষ্য অনুসারে অবৈধ £ 

109181)11 (3) 761201010 (3) 

13210201010) (4) 76521)0 (4) 

_অবৈধ কেননা এ মৃতিগ্রলিতে, এবং কেবল এ কয়টিতেই, হেতৃবাক্য সাবিক বাক্য কিন্তু সিদ্ধান্ত 
আংশিক বাক্য। পৃষ্ঠ! 204-এতে 718102000-এর অবৈধত! দেখানো হয়েছে। আর একটি 

উদাহরণ হিসাবে 19918191 নেওয়। যাঁক। 

/&৯]] 1] 216 ১ 1৯12-50 

4৯111 216৩ 715-50 

৩017)6 ১ 219 ১ ১১১59 

হেতুবাক্যে বল! হয়েছে অমুক অমুক শ্রেণী শূন্ত । তার থেকে বৈধভাবে এ সিদ্ধান্ত নিঃস্ত হয় 

না যে তমুক শ্রেণীটি অ-শূন্য । এরূপ যুক্তিতে হেতৃবাক্য যে সত্য আর সিদ্ধান্ত যে মিথ্যা হতে পারে তা 

এভাবে দেখানো যাঁয়। মনে কর 
ঢ1-0, ৪-0 

* এখানে "্ষ্যাবর্ত”, মানে গতানুগতিক য্ানীবঞ্জানে ধাকে এর নির্ভুল ব্যাবত বলে গরপ্য কযা হর়। 
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4 শূন্য বলে হেতুবাক্য ছুটি সত্য, আর $ শূন্য বলে সিদ্ধান্ত মিথা।। সুতরাং এ আকারের যুক্তি 
অবৈধ । অন্যভাবে এ কথাটা বলতে পারি : হেতুবাক্যে ৮ (বৰ) 3 (বাঁ ৪) সত্ববাচক 
হিসাবে প্রযুক্ত হয়নি কিন্তু সিদ্ধান্তে 9, ৮ সত্ববাঁচক পদ হিসাবে প্রযুক্ত হয়েছে । ফলে এক্সপ 
যুক্তিতে বৈধতার নিয়ম লঙ্ঘন করা হয়। 

নব্য ভাষ্য অন্সারে গতানুগতিক যুক্তিবিজ্ঞানের কোন্ কোন্ নিয়ম খাঁটে আর কোন্ কোন্ 

নিয়ম খাটে না, কোন্ যুক্তি-আকারের বৈধতা অক্ষপ্ন থাকে, কোন্ যুক্তি-আকার অবৈধ হয়ে পড়ে, 
তা নিচের সারণীতে দেখ|নো। হল । 

অতিবিষমতা, অস্থবিষমতা, অতিবতিতা-অনুবতিতা-_খাঁটে না 

বিকদ্ধত|-_খাঁটে 

অতিবতিত।-অন্ুবতিঠাহেতুক, অতিবিষমতা হেতুক, 

আর অন্বিষমতাহেতুক যুক্তি : অবৈধ 
বিরুদ্ধতাহেতুক যুক্তি; বৈধ 

£ আর 1-এর আবর্তন £ বৈধ 

4-এর আবতন £ অবৈধ 

সর্বপ্রকারের প্রতিবততন ঃ বৈধ 

4 আর ০-এর ব্যাবতন £ বৈধ 

[এব ব্যাব্তন £ অবৈধ 

[0212011) 761910001) 

] £ অবৈধ 

1317107210111), £6581)9 

বাকি ১৫টি মূন্তি: বৈধ 

১৩. নব্য ভাষ্য ও নব্য যুক্তিবিজ্ঞান : 
গতানুগতিক যুক্তিবিজ্ঞীনের নিয়মের সংস্কার 

মনে করা যাঁক, গতানুগতিক ভাষ্য বর্জন করে আমর! নব্য ভাষ্য গ্রহণ করেছি। তাহলে 

গতানুগতিক যুক্তিবিজ্ঞানের কিছু কিছু নিয়ম সংস্কার করার দরকাঁর। যথা, আবর্তন ও ন্যায়ের 

বৈধতার নিয়ম এমন করে পরিবন করার দরকাঁর যাতে এ নিয়ম অনুসারে 4-এর আবর্তন, ৪18 

[1911010 আঁকারের যুক্তি অবৈধ হয়। এ বিভাগে এ সংস্কারের কাঁজ কর! হবে! কথাটা এতাবেও 

বলতে পারি £ নব্য ভাষ্য মেনে নিয়ে যদি আমর! যুক্তিবিজ্ঞানের বই নতুন করে লিখতাম তাহলে 

আবর্তন, ন্যায় প্রতৃতির বৈধতার নিয়ম কিভাবে ব্যক্ত করতাম এ বিভাগে তাই বলা হবে। 

বিবূপতা। (0209991699 ) 

/৯]] 9215 (4) ০ 5 816 ৮ (£) 

90106 5 816 001 7১ (0) 9077)6 9 816 7১ (1) 

(২য় ভাগ)_-২৭ 
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এ আকারের বাক্যের মধ্যে & আর 0-কে, আবার ৪ আর [-কে, পরম্পরের বিরুদ্ধ বাক্য বলে।* 

এ আকারের বাক্যগুলির অন্য কোনে! ছুটির মধ্যে আর কোনে যৌক্তিক সম্বন্ধ খাঁটে না। 

বিরুদ্ধতা হেতু যুক্তি 

অমুক বাক্য সত্য ." বাক্যটির বিরুদ্ধ বাক্য মিথ্যা 

অমুক বাক্য মিথ্যা *"* বাক্যটির বিরুদ্ধ বাক্য সত্য 

এ আকারের যুক্তি বৈধ । 

আবর্তন 

আবর্তন প্রসঙ্গে ছুটি বৈধতাঁর নিয়ম দেওয়। হযেছে : গুণের নিষম ও ব্যাপ্যতার নিয়ম (পৃঃ 
717 ু্টব্য)। এদের মধ্যে প্রথম নিয়মটি পবিবর্তন করে এভাবে লেখাঁব দরকীব £ 

গুণ ও পরিমাণের নিয়ম 

আবওনে হেতুবাঁক্য ও সিদ্ধান্তের গুণ ও পরিমাণ অভিন্ন হবে। 

(আর ব্যাঁপ্যতার নিয়মটি অপরিবত্তিত থাকবে ।) 

অনপেক্ষ ন্যায় 

অনপেক্ষ ন্যায়ের বৈধতাঁর নিয়মগ্ডলি দেখ (পৃঃ 119 দ্রষ্টব্য )। যে চারটি মৌলিক নিয়ম 
দেওয়া আছে সেগুলি অপরিবতি“ত রেখে পঞ্চম নিয়ম হিসাবে নিম্নোক্ত নিয়মটি যুক্ত করতে হবে £ 

দুটি হেতুবাক্যই সাঁধিক বাক্য হলে সিদ্ধান্ত আংশিক বাক্য হতে পারে না। 
এ নিয়মটি এভাবেও ব্যক্ত করা যেত £ 

অনপেক্ষ ন্যায়ের সিদ্ধান্ত আংশিক বাক্য হতে পারে যদি এবং কেবল যদি কোনে হেতুবাঁক্য 

আংশিক বাক্য হয়।* 

১৪. ভেন্ রেখাচিত্র 

নব্য ভাষ্য মেনে শিয়ে &) 2, 4১ 0-কে কিভাবে বুলীয় লিপিতে ব্যক্ত করা যায় তা আমর 

জানি। বলা বাহুল্য, বুলীয় লিপিতে কথ! বললে এক বিশেষ ভাষায়, ইংরেজি বাংলার মত কোঁনো৷ বিশেষ 
ভাষায়, কথা বল! হয়। আমরা এখন আর একটি ভাষায় কথা৷ বলব। এভাঁষা হল এক বিশেষ 

ধরনের রেখাচিত্রের ভাঁষা। এ ভাষ! চলে বুলীয় ভাষাকে অনুসরণ করে ১, বলতে পারি--এ ভাঁষাঁটি 

বুলীয় আক্ষরিক ভাষাঁরই চিত্রর্ূপ। যে রেখাঁচিত্র-ভীষার কথা বলতে যাঁচ্ছি তার জনক ইংরেজ 
গণিতবিদ ও যুক্তিবিজ্ঞানী ভেন্** | কাঁজেই একে আমরা ভেনীয় ভাষা বলে অভিহিত করতে পারি। 

* পৃঃ 43-এতে যেভাবে বিরুগ্ধতার সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এখানেও সেইভাবেই দেওয়া যেত। 
* একটা নতুন গনয়ম যোগ করার দরকারও নেই । গতানুগাঁতক ব্যান্তাবজ্ঞানসম্মত যে সব ন্যায়-নিয়ম উল্লেখ 

করা হয়েছে (অধ্যায় ৬-তে ) তার অনুসদ্ধান্ত ই-এর (পৃঃ 141) “তাহলে*-র জায়গায় "তাহলে এবং কেবল 
তাহলে” লিখে নিলেই চলে। 

কন 00105 ৬9125 (৯৮৩৪ ৯৯২৩) 
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কোনে বাক্যকে ভেনীয় রেখাচিন্রের ভাষায় ব্যক্ত করতে হলে প্রথমে তাকে বুলীয় সমী- 
করণ বা অ-সমীকরণের আকারে ব্যক্ত করা দরকার (কেননা, আমরা আগেই বলেছি, ভেনীয় 
ভাষা বুলীয় ভাঁষারই চিত্ররূপ )। এখন, বুলীয় সমীকরণ ও অ-সমীকরণের বামধারে থাকে কোনো 
দুটি শ্রেণীর গুণফল যথা__97১, $ছ। আমরা দেখেছি এরপ শ্রেণী গুণফল রেখাচিত্র দিয়ে 

বোঝাতে হলে দরকার অন্যোন্যছেছ্মান বুত্তযুগল, মানে ছুটি পরম্পর-ছেছ্যমান বৃত্ত। যথা, ও 

( বাঁঙালী ), ৮ ( বিজ্ঞানী ) আর এদের পরিপূরকের গুণফল বোঝানোর জন্য দরকার নিচেকার কোনো 
রেখাচিন্দ : 

94 

অ-বাঙালাী অ-াবিজ্ঞ।নী 

এ চিত্রে কোনে শ্রেণী সম্পর্কে, উক্তি করা হয় নি, এতে কেবল বলা হয়েছে অধুক অমুক প্রকোষ্ঠ 

অমুক অমুক শ্রেণী বৌঁঝায়। সাধারণ ভাষায় “বাঙ্গালী-বিজ্ঞানী” এ কথাগুলি উচ্চারণ করলে 

কোনে। উক্তি কর! হয় কি? না, হয় না। রেখাঁচিত্রের বেলায়ও ঠিক এরকম। উত্তরূপ রেখাচিত্র 
প্রকোষ্ঠগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীনামে চিহ্নিত করলেই উক্তি কর! হয় না। আখ|র সাধারণ ভাষায় 

“বাঙ্গালী” কথাটি বাঙ্গালী শ্রেণী “বাঙ্গালী বিজ্ঞানী” কথাটি বাঙ্গীণী বিজ্ঞানী শ্রেণী বোঝায়। 

চিত্রের ভাষাও মেরকম। যথা, এ-পৃষ্ঠার ডানধারের চিত্রের বামধারের চাটি অবিজ্ঞানী বোঝাচ্ছে। 

কিন্ত এরূপ শ্রেণী সম্পকে এ চিত্রে কোনে উক্তি কর! হয় নি। কোনে। শ্রেণী সম্পর্কে যর্দি বলা হয় ঃ 

শ্রেণীটি শূন্য, বা £ শ্রেণীটি অ-শূন্য, তাহলে বল! যায়-_শ্রেণীটি সম্পর্কে কোনো উক্তি কর। হল। আমরা 

জানি, বস্তত বুলীয় ভাষায় কেবল এ ছু রকমের উক্তিই করা হয়, কর| হয় “- 0৮ “৪৮০” 

ব্যবহার করে। এখন, ভেনীয় রেখাচিত্রের ভাঁষাঁয় “_ শৃন্য” +-__অ-শুন্য” এ কথাগুলি কি করে 

ব্যক্ত করব? উত্তর £ 

কোনো শ্রেণী অ-শৃন্“-_এ কথা বোঝান হয় £ 

এ শ্রেণীনির্দেশক প্রকোষ্ঠটির মাঝখাঁনে একটি ৯ বসিয়েঃ* 

১৯৫ বসিয়ে বলা হয় শ্রেণীটি অ-শূন্য, 

কোনো শ্রেণী শূন্য-_এ কথ! বৌঝানো হয় £ 
এ শ্রেণী নির্দেশক প্রকোষ্টটিকে রেখ!য়িত করে, 

সমান্তরাল রেখাসমাই দিয়ে কেটে দিয়ে, ঢেকে দিয়ে 

* » দিয়ে বলা হয় শ্রেণীটি শূন্য নয়। 



212 নব্য যুক্তিবিজ্ঞান 

এখন আমাদের ভেনীয় ভাষায় 4, £, 4১9 ব্যক্ত করতে পারার কথা 

(4) 4৯1] 9 8165 7১: 96-0 

4 বাক্যটিতে বলা হযেছে 5৮ শুন্তগভ। কাজেই ৪-নির্দেশক প্রকোষ্ঠটিকে, বামধাবেব 

চাদটিকে, বেখায়িত কর! হল। এ বেখাচিত্রে কেবল এ কথাই বলা হল যে 96 শুন্তগর্ত। 

এতে 9৮, 5 বা 55 সম্পর্কে কিছুই বলা হয নি। আমবা জানি, নব্যভাধ্য অনুসারে, “411 

9 ৪16 7৯__এ বাঁক্যে কেবল এ কথাই বল| হয যে, ৯ শন্যগভ | 

(5) ০ ৯০7১2 97-0 

? বাক্যটিব বক্তব্য হল: ৪%১ শ্রেণীটি শূন্তগর্ত। এ কথা বোঝানো হল ১৮-নিরেশ % 
প্রকোষ্ঠটিকে, চোখটিকে, বেখায়িত কবে । 

(1) 90109 5 2167; ৯১7০ 

1-বাঁক্যটিব বক্তব্য হল: ৪৮ শ্রেণীটি শূন্তগর্ নয় এ কথা বোঝানো হল :১%-নির্দেশক 
প্রকোষ্ঠটির মাঝখানে একটি * বসিয়ে। 
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(০9) 90179 9 819 101 7১: 96520 

০ বাক্যের বক্তব্য : 5৮ শ্রেণাটি অ শূন্য । এ কথ। বোঝানণে। হল ১৮ নির্দেশক প্রকোষ্ঠটিতে 

একটি ৮ স্থাপন করে । 

যেরূপ রেখাচিত্র দিয়ে 4, £7, 7, 0 ব্যক্ত করা হল সেরূপ খেখাচিত্রকে, ভেন্-এব নাম অনুসারে, 

ভেন্ রেখাচিত্র বলে। 

ওপরে যা খল। হল "ছার থেকে নিশ্চয়ই বুঝেছ বে, ভেন্ রেখাচিত্র হশ বুলীর সমীকরণ ও 

অ-সমীকরণেরই চিত্রৰপ। তাপ মানে; বুল অনপেক্ষ বাঁক্যেব যে সান্তিকতা-বিষয়ক ভা 

দিয়েছেন, সে ভাঁষ্য অন্ুদরণ করেই ভেন্ 4, 4, 1, ০-এর চিত্ররূপ দিয়েছেন । 

প্রদত্ত খাক্যকে বুলীয় সমীকখণ ও অ-সমীকরণেগ আকারে ব্যক্ত করতে পারণে তাবে ভেন্ 

রেখাচিত্রে রূপান্তরিত কর! মোটেই কঠিন নয়। নিচে রূপান্তরের ছু একটি উদাহরণ দেওয়া হপ। 

একটা কথা । প্রদত্ত বাক্যকে বুলীয় লিপিতে লিখতে গেলে 

[101-/৯ 5১ ॥ এই 

_এ স্থত্রগুপি আর ক্রমান্তরকরণের স্থত্র প্রয়োগ কে সমীকরণ ও অ-নমীকরণকে সরল 

করে নেওয়। ভাল। 

/১]110010-10016815 216 17010-17011719105 

€৯/৯]] 0010-14 21010010-17 «৮ ৯11 ও 010 174৯ 

০19 216 7 4৮ 01 216 মা ৯ 1917-0 «৯ ন9750 

01776 17017-109595 216 801 101)-00৬/1615 

৯ 9010)6 10010-1২ 216 1701 1701-1 €৮ 90106 হি 216 1001 7 
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+৯90116 হি 216 চে +৯ ভি760 €৯ চাহিস0 

আর ছুটি উদাহরণ । 
() ভুত নেই, 01709%9 ৫০ 1001 ০51 

(2) দেশদ্রোহী আছে) 11706 216 (216015 

এ বাক্যগুলি 4, £%, বা ০9 আকারের নয়। সাধারণ অনপেক্ষ বাক্যে ছুটি শ্রেণীর গুণফলের শুন্যতা] 
ব৷ অ-শূম্যতাঁর কথা বলা হয়। কিন্তু এ বাকা ছুটিতে কেবল একটি করে শ্রেণীর কথা বলা 
হয়েছে। কাজেই এ বাক্যগুলিকে রেখাচিত্রে রূপান্তরিত করতে হলে কেবল একটি করে বৃত্ত দরকার । 

(1) 01)9919 ৫0 1101 6505 ৯ 0119305-50 €* 0550 

(32) 01)676 216 11216015 +৯ 11916015560 «৯ ?250 

সুতরাং এ বাক্য ছুটি যথাত্রমে এভাবে ভেন্ চিত্রে ব্যক্ত করতে হবে : 

] । রা ) 1 10 ॥ মা | ্ 
০০০০০ 

১৫. ভেন্ রেখাচিত্র দ্রিয়ে বৈধতা! নির্ণয় ও বৈধত। প্রমাণ 

আমর] দেখেছি, সাঁত্তিকত৷ সম্পর্কে ভেন্ কোনো! নতুন ভান্ত দেন নি; তিনি বুলীয় ভাস্ গ্রহণ 

করে বুলীয় সমীকরণ ও অ-সমীকরণকেই রেখাচিত্রে ব্যক্ত করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন ষে 

55-0, 8-0, 9৮%০, 9০ 

এ আঁকারের বাক্যকে রেখাচিত্রে ব্যক্ত করা যায়। প্রশ্ন উঠতে পারে এতে কী লাত? বুলীয় 

ভাষাতেই ত কাজ হয়। তাহলে আবার চিত্রের ভাষা কেন? উত্তর £ দেখা যাবে, অনপেক্ষ 

বাক্যকে ভেন্চিত্রে ব্যক্ত করা খুব স্থবিধাজনক। দেখা যাবে, ভেন্ রেখাচিত্র দিয়ে বৈধতা পরীক্ষা বা 

প্রমাণ করা ঘায়। এটা ভেন্ রেখাচিত্রের একটা! মস্ত বড় স্থবিধা। বিভিন্ন প্রকারের যুক্তির বৈধতা 

আলোচনা করতে গিয়ে আমরা নানা বৈধতা-নিয়ম উল্লেখ করেছি-_যথা, বৈধ আবর্ভনের নিয়ম, বৈধ 
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প্রতিবর্তনের নিয়ম, ন্যায়ের বৈধতার নিয়ম। দেখা যাবে, এমব কোনে! নিয়ম গ্রয়োগ ন। করে, কেবল 
ভেন্ রেখাচিত্রের সাহায্যে যুক্তির বৈধতা! পরীক্ষা করা যাঁয়, বৈধতা প্রমাণ করা যাঁয়। কি করে যায়, 
এখনি দেখতে পাঁব। প্রথমে বৈধতা সম্পর্কে একটা কথা! বলে নিতে চাই। 

কোনো যুক্তি বৈধ হতে পারে যদি এবং কেবল যদি এর হেতুবাক্য সিদ্ধান্তটিকে প্রতিপাঁদন 
(10715) করে । 

হেতুবাক্য দিদ্ধান্তকে প্রতিপাদ্দন করতে পারে যদি এবং কেবল যদি সিদ্ধান্তটি হেতুবাক্যের 
মধ্যে নিহিত থাকে। 

বস্তত, বৈধ অবরোহ মাঁনে হেতুবাক্যে যা নিহিত থাঁকে, প্রচ্ছন্নভাবে থাঁকে, তা নিষ্কাশন করা, 
তা স্পষ্ট করে বলা । 

কাঁজেই, যদি দেখানে। যায় যে, সিদ্ধান্তটি হেতুবাক্যের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন আছে তাহলে দাবী করা 

যায়_যুক্তিটি বৈধ । আর যদি দেখানো যাঁয় যে, সিদ্ধান্তটি হেতুবাক্যের মধ্যে নিহিত 
নেই তাহলে দাবী করা যায়-_যুক্তিটি অবৈধ । 

এ কথাটিই, রেখাচিত্র প্রসঙ্গে, এভাবে বলতে পারি, 

কোনো যুক্তির কেবল হেতুবাক্য চিত্রিত করলেই যদি সিদ্ধান্তটি চিত্রিত হয়ে যায় তাহলে-_ 

দাবী করা! যায়, সিদ্ধান্তটি হেতুবাক্যের মধ্যে নিহিত এবং সেহেতু যুক্তিটি বৈধ । 

আর যদ্দি দেখ! যায়, হেতুবাক্য চিত্রিত কর্ণ। হল কিন্তু এমন ময় যে, তার ফলেই দিদ্ধাস্তটিও 

চিত্রিত হয়ে গেল, তাহলে দাব' করা যায়, সিদ্ধান্তটি হেতুবাক্যের মধ্যে নিহিত নয়, 
এবং সেহেতু যুক্তিটি অবৈধ । 

9 ভেন্ রেখাচিত্র দিয়ে কোনো! যুক্তির বৈধত। পপাক্ষ। বা প্রমাণ করণ হলে দরকার £ 
কেবল হেতুবাক্যকে তেন্ রেখা চিত্রে ব্যক্ত কর! 

এবং সিদ্ধান্তটিও তার ফলে চিত্রিত হয়ে গেল কিন। দেখা । 

এই চিনি হয মার ভিন বুজিচি না অবৈধ । 

90106 9 816 11017১| ১750 ] 
90779 [১ 215 00 ৯ | ১১750 ] 

এ আকারের যুক্তির বৈধতা বিচার করতে হবে । 

প্রথমে হেতুবাক্যটিকে ভেন্ চিত্রে ব্যক্ত করে পাই 

উদ্াহুর 

5 ৮ 

এখন দেখা যাক, এতে সিদ্ধান্ত ৮3৮%০-ও চিত্রিত হল কিনা। স্পষ্টতই সিদ্ধান্তটি চিত্রিত হয় নি। 
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সিদ্ধান্তও চিত্রিত হয়ে যেত যদি উক্ত চিত্রে ডানধারের চাদে একটা » থাকত । সুতরাং উক্ত আকারের 

যুক্তি অবৈধ ৷ লক্ষণীয়, প্রমাণ হল যে, 0-এর বৈধ আবর্তন হয় না। 

১৬. ভেন্ রেখাচিত্রণ পদ্ধতি ও 

গতানুগতিক যুক্তিবিজ্ঞান পর্যালোচনা 

বুলীয় তা স্বীকার করে নিয়ে সে পরিপ্রেক্ষিতে আমর। গতান্থগতিক-যুক্তি বিজ্ঞান-স্বীরু'ত নিয়ম 
ও যুক্তি-আকার পধালোচন! করেছি । এবং তার ফল পঃ 209-তে একটি সাঁধণীতে লিপিবছ্ করেছি। 

এবার আমর! ভেন্ রেখাঁচিত্রণ পদ্ধতি প্রয়োগ করে আবার গতাঙ্থগতিক যুক্তিবিজ্ঞান পযালোচন। করব। 

কিন্তু তা করে যে কোনো নতুন সত্য বা তথ্য পাব তা নয় ( কেননা বুলীম্ন ভাঙ্ক আর ভেনীয় ভাস্ক 

অভিন্ন), পাব একই ফল (যা! পৃষ্ঠ! 209-এব সারণীতে দেওযা আছে)। তবু পর্যালোচনা কবছি; 
কেননা এখন আমাদের লক্ষ্য হল তেন্ পদ্ধতির অন্কুশীলন, এ পদ্ধতি প্রয়োগে নৈপুণ্য অর্জন | 

বিরূপতা 

আমর! দেখেছি, নব্যভাষা অনুসারে 4, £, 1, 0-এর মধ্যে বিরুদ্ধতাঁর সম্বন্ধ ছাঁড়৷ অন্য কোনো 

সম্বন্ধ খাটে না (পৃঃ 223 দেখ)। এখন নব্যভাষা অ্গলাবে বিরূপতাব ব্ক্ষেত্র এভাবেও আক। 

ষায়। পৃঃ 223-এতে যে বক্ষেত্র দেওয়। হয়েছে এটা তাঁব বিকল্প । 

£ আর 7-এর আবর্তন 

্ব0 5 81০ 7 (8) ৬৮-০ 

বি০ £ 21619 () £95-50 
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এ আবর্ভন কি বৈধ? হেতুবাঁক্যটিকে তেন্ রেখাচিত্রে বপান্তর়িত করে পাই 

এখম, এতে সিদ্ধান্ত 75-0-ও চিত্রিত হয়ে গেছে। স্থতরাং উক্ত যুক্তি-আকারটি বৈধ। বঙগতে 

পার, সিদ্ধান্তের চিত্রৰপ হবে এমন £ 

কিন্তু উপদ্ধের চিত্র ছুটির মধ্যে কোনো তাৎপর্যপূর্ণ ( বা যৌক্তিক ) ভেদ নেই। 
90109 15 216 4 (7) 91560 

*:901)9 72 219 5. (1) ১,550 

এ আকারের যুক্তি কি বৈধ? হেতুবাঁক্যকে ভেন্ রেখাচিত্রে বাক্ত করে পাই 

9 4 

এটা সিদ্ধান্তেরও রেখাচিত্র । হেতুবাক্য চিত্রিত করার ফলে সিদ্ধান্তও চিত্রিত হয়ে গেল। ্থতরাং 

উক্ত আকারের যুক্তি বৈধ। 

তারপর, হেতুবাঁক্যের রেখাচিত্র ও সিদ্ধান্তের রেখাচিত্রেব মধ্যে কোনে তাৎপর্যপূর্ণ ভেদ ষে 

নেই, তার থেকে বোঝা যায় ই 4? আর 1-এর আবর্তনে হেতুবাক্য ও সিদ্ধান্ত সমার্থক । 

এ এধ আবর্তন 

/৯11 5 815 ৮১ (4) 95-70 

"১. 9501006 1১ 86 9 (1), ১ 09950 

(২য় ভাগ) -২৮ 
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এ যুক্তি-আকার কি বৈধ? হেতুবাঁক্যকে ভেন্ বেখাঁচিত্রে ব্যক্ত করে পাই 

হেতুবাক্য চিত্রিত করার ফলেই সিদ্ধান্তও চিত্রিত হয়ে গেল--এ কথা বলা যায় না। কেননা 

সিদ্ধান্তটিকে চিত্রৰপ দিলে পে হাম এ বেখাচিন্ত 

টে, 
এ চিত্রগুলির কোনোটি হেতুবাঁক্যের চিত্রের অঙ্গীভূত নয়, মানে সিদ্ধান্ত হেতুবাক্যের মধ্যে নিহিত 

নয়। স্থতরাং উক্ত যুক্তিআক!র, মানে 4-এর আবর্তন, অবৈধ । 

প্রতিবর্তন 

বুলীয় ভাষ্যের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিবর্তন আলোচনা করতে গিয়ে দেখেছি কোনে! অনপেক্ষ বাক্য 
ও এর প্রতিবর্তের সাংকেতিক রূপ অভিন্ন (পৃঃ 20? দ্রষ্টব্য )। ভেন্ রেখাচিত্রে কোনো বাক্য 

ব্যক্ত করতে হলে প্রথমে তাকে বুলীয় সমীকরণ বা অ-সমীকরণে ব্যক্ত করতে হয়। কাঁজেই 

দেখা যাবে, কোনো প্রতিব্তনের হেতুবাক্যেব ভেন্ চিত্র ও সিদ্ধান্তের তেন্ চিত্র অভিন্ন। 

সুতরাং ভেন্ বেখাঁচিত্রণ পদ্ধতি প্রয়োগ কবলে দেখা যাবে, গতাম্থগতিক-যুক্তিবিজ্ঞান-স্বীকৃত 

প্রতিব্্তন বৈধ , আর দেখা যাবে, প্রতিবর্তনীয় ও প্রতিবর্ত সমার্থক। যথা 
/৯11 ৩ 2৫6 ৮ [9650] প্রতিবর্তণীয় 

*“ ও 9 86 6 [56-0] প্রতিবর্ত 

এর হেতুবাক্যের যে ভেন্ চিত্র, মিত্বাস্তটিরও সে ভেন্ চিত্র । 
4 আর ০0-এর ব্যাব্তন 

বুলীয় লিপিতে হেতুবাক্য ও সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করলে, 4 আর ০-এর ব্যাবর্তনের ক্ষেত্রে দেখা 
যায়, এদের হেতুবাক্য ও সিদ্ধান্তের সাংকেতিক রূপ (বুলীয় রূপ) অভিষ্ন (পৃঃ 207 দ্রষ্টব্য )। 
স্তরীং ভেন্ রেখাচিত্রণ পদ্ধতি প্রয়োগ করলে দেখ যাঁবে 4 আর ০0-এর ব্যাবর্তন বৈধ, এবং 

এ ক্ষেত্রে হেতুবাক্য ও সিদ্ধান্ত সমার্থক। 



অনপেক্ষ বাক্যের নব্য ভাস 219 

/-এর ব্যাবর্তন 

আমর! জানি, £&-এর ব্যাবতনের 
হেতুবাক্য হল: ৯-0 [ ০ 990০6 7 ] 

সিদ্ধান্ত হল £: 69560 [9০176 6 ৪6170 5 ] 

বা 90779 6 216 ১] 

উক্ত হেতুবাক্যটিকে ভেন, রেখাচিত্রে ব্য করে পাই 

2 

এক্ষেত্রে এ কথা বল! যায় ন। যে-_হেতৃব।ক্য চিন্রত হওঘাব ফলে সিদ্ধান্তটিও চিত্রিত হয়ে গেল। 

সিদ্ধান্তটি যি চিত্রিত হয়ে যেত তাহশে বামধাণের চাদে একটি * থাকত। হেতুবাক্য চিত্রিত 

হল অথচ সিদ্ধান্ত চিত্রত হল না_-এ কথা অর্থ, পিদ্ধান্ত হেতুবাক্ঠেব মণ্যে নিহিত নয় । তাঁর মানে 
এ যুক্তি-আঁকার অবৈধ, মানে £-এর ব্যাবর্তন অবৈধ । 

১৭. ন্যায় ও ভেন্ রেখাচিত্র 
অনপেক্ষ গ্তায়ে ছুটি হেতুবাকা এবং এদের মধ্যে মোট [৩মটি পদ । বপ| বাঞুল্য, এ পদগুলির 

প্রত্যেকটি এক একটি শ্রেণী বোঝাষ । ঞ।গেহ ভেন্ বেখাচিত্রণ পদ্ধতিতে স্যায়েব বৈধও। পবীক্ষ। বা 

প্রমাণ করতে হলে ছুটি হেতুবাক্যকে একই ভেন্ চিত্রে ব্যক্ত কণা দরকার । যেহেতু হেতুবাক্য ছুটির 

মধ্যে তিনটি পদ সেজন্য ভেন্ চিত্রে ছুটি হেতুবাক্য ব্যক্ত কবে হলে দরকার তিনটি পরস্পর ছেগ্যমান 
বৃত্-_-এক একটি শ্রেণীর জন্য এক একটি বৃত্ত। পৃঃ 191-এতে এরূপ তিনটি পরস্পর ছেগ্মান বৃত্ত 
একেছি। যে কোনে। অনপেক্ষ ন্যায়েব বৈধতা! পরীক্ষা করতে হলে এরকম একট। ছক দরকার । 

এ রকম আর একটা ছক নিচে আক। হল। 

ম্প্টতই এরূপ ছকে ৭+ ১টি প্রকোষ্ঠ থাকে (ছকের বাইরের অংশও একট প্রকোষ্ঠ বলে গণ্য ) 
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আগে যে সব যুক্তির বৈধতা ভেন্ রেখাচিত্রণ পদ্ধতি প্রয়োগ করে বিচার করা হয়েছে তাতে 
কেবল একটি হেতৃবাক্য। ফলে কেবল একটি হেতুবাঁক্যকে রেখাচিত্রে ব্কপান্তরিত করতে হয়েছেঃ 
এবং তা করতে গিয়ে কেবল একটি প্রকোষ্ঠকে রেখায়িত বা %-চিহ্িত করতে হয়েছে। এখন 

আমাদের ছুটি হেতুবাঁক্কে একই ছকে চিত্রিত করত্তে হবে--যে ছকে থাকে তিনটি পরম্পর ছেচ্চ- 
মান বৃত্ত। এক্সপ ছকের প্রত্যেকটি প্রকোষ্ঠ তিনটি শ্রেণীর গুণফল বোঁঝাঁচ্ছে ; যথা, উপরের ছকের 
১নং প্রকোষ্ঠ বৌঝাচ্ছে 4701 লক্ষণীয় একপ ছকে যে বৃত্তাংশ- চোখ বা টাদ- ছুটি শ্রেণীর গুণফল 

বোঝাচ্ছে তা (ছকটিতে তিনটি পরস্পর ছেছামান বৃত্ত থাঁকার দরুন ) ছুটি গ্রকোষ্ঠে ভাঁগ হয়েছে। 

যথা, 4) শ্রেণী নির্দেশক চোঁখটিতে আছে ছুটি প্রকোষ্ঠ ১ ও ২ সংখ্যক প্রকোষ্ঠ, যে টাদটি 45 

বোঝাচ্ছে তারও ছু অংশ-- ৪ ও ৩ সংখ্যক প্রকোষ্ঠ। ওপরে ষ! বলা হল তার থেকে বোঝা 

যাবে, এ রকম ছকে কোনে। সাবিক হেতুবাক্য ব্যক্ত করতে হলে ছুটি গ্রকোষ্ঠ রেখায়িত কর! দরকার । 

উদাহরণ 
09386 0০: 30:-0 ০ 4 216 06 2 /৯0550 

্ | 

্ রঃ কঃ ] রী 
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কোনো ছুটি শ্রেণীর গুণফল যে চীদ বা চোখের দ্বার চিত্রিত হয় তাতে উপরূক্ত ছকে 
কোন্ দুটি প্রকোষ্ঠ থাঁকে তা সহজেই উদ্ধার করা যাঁয়। ছকটির তিনটি বৃত্ত তিনটি শ্রেণী বোঝায়। 
এখন 

ছুটি শ্রেণার গুণফলের মধ্যে যে অেণীটির উল্লেখ নেই, একবার সে অেণী আর একবার 

সে শ্রেণীর পরিপূরক দিয়ে মূল গুণফলটিকে গুণ কর এবং গুণফল দুটি যৌগ কর। 
এর ফলে যে ছুটি শ্রেণীগুণফল ( তিনটি শ্রেণীর গুণফল ) পেলে সেগুলি ভেন্ ছকে ছুটি প্রকো 

বোঝায়। এখন দেখবে মূল গুণফ্লটি যে চাদ বা চোখের দ্বারা চিত্রিত হয় ত। এ প্রকোট্ঠ ছুটি 

দিয়ে গঠিত। 
উদাহরণ 

(পৃঃ 219-এর প্রথম চিত্রটি দেখ।) মনে কর, ভেন্ ছকে £0০-0 এ কথাটি ব্যক্ত 
করতে হবে। এ সমাকরণে আছে £& আর ০-এর গুণফল। এতে যে শ্রেণীটির উল্লেখ নেই তা 

হল উক্ত ছকের 3 এখন উক্ত গুণফলটিকে একবার ৪ আর একাবার ৪ দিয়ে গু করে পাই 

808, 408, এবং এদের যুক্ত করে পাই । 

409+ 405 বা 4৯01 450 

এখন দেখ, £৯0কে রেখায়িত করতে হলে, উক্ত প্রকোষ্ট ছুটি_- 80১ £৪80 রেখারিও কর! দরকার । 

দেখ, %0- 430+450 1 আর একটি উদাহরণ। 

(পৃঃ 219-এর নীচেকার বামধারের চিত্রটি দেখ।) মনে কর, তেন্ ছকে 14৯-0-_-এ 

কথাটি ব্যক্ত করতে হবে। এ সমীকরণে আছে 14 আর ৮₹-এব গুণফল। এতে যে শ্রেণীপন উল্লেখ নেই 

তা হল উক্ত ছকের 9। এখন উক্ত গ্ুণফণটিকে একবার 5 আর একবার ৪ দিয়ে গুণ করে এবং এদের 

যোগ করে পাই £ 
/029+11425 বা 56141 5714 

এখন দেখ, ?-কে রেখায়িত করতে হলে দরকার 9৬, 514 এ প্রকোষ্ঠ ছুটিকে রেখায়িত করা) 

কেননা, দেখা! গেল, 116 - 96147155141 
ভেন্ রেখাচিত্র পদ্ধতিতে অনপেক্ষ ন্যায়ের বৈধতা পরীক্ষা বা প্রমাণ করতে হলে, কোনে 

সাঁধিক বাক্য ব্যক্ত করতে গিয়ে কোন্ কোন, প্রকোষ্ঠ রেখায়িত করা হল তা ম্পষ্ট করে ব্লতে 

হবে। যথা, বলতে হবে 26--0 ব্যক্ত করতে গিয়ে 96115] রেখায়িত করা হল। এভাবে 

প্রকোষ্ঠ নির্দেশক গুণফল উল্লেখ না করে, প্রকোষ্ঠগুলিকে ক্রমিক সংখ্যা দিয়ে চিহ্ছিত করে কেবল 

সে সংখ্যাগুলি উল্লেখ করা আরও সহজ । এজন্য দরকার, সব সময় এক বিশেষ ক্রমে প্রকোট্ঠগুলিকে 

ক্রমিক সংখ্যা দিয়ে চিহ্িত করা৷ । প্রকোষ্ঠ সংখ্য। দিয়ে চিহ্নিত করতে গিয়ে আমরা কী রীতি অন্তুদরণ 

করব তা পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার ছকগুলি দেখলে বোঝা যাবে। কোন্ ক্রমে চিহ্নিত করা হবে তা পরের 
পৃষ্ঠায় দেখানে! হল ।* 

* ভেনং রেখাচিত্র এরকম তার থাকবে না। কোন ক্রমে ৯, ই ইত্যাঁদ লিখতে হবে তা তাঁর দিয়ে 

দেখানো হল। 
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আ'রণ একটা কথা । আমরা এ বীতিও অন্ুদরণ করব। সব সময 

বামধারের বৃত্ত দিয়ে অপ্রধান (-পদ নির্দেশিত ) শ্রেণী 

ডানধাবের বৃত্ত দিষে প্রধান (-পদ নির্দেশিত ) শ্রেণা, আব 

নিচেব বৃত্ত দিষে মধ্য €( -পদ নির্দেশিত ) শ্রেণী 

বোঝাব। 

এখন আমাদেব ভেন্ রেখাচিত্রণ পদ্ধতিতে অনপেক্ষ ন্য(যের বৈধতা বিচার করতে পারার কথ 

প্রথমে নিম্নোক্ত ন্যায়-আকারটির বৈধতা বিচাব কবা যাঁক £ 

£৯]] 0815 3, 4৯1] &৯ 2165 0 ৮, 41] £&৯১ 25 3 

প্রথমে এর অঙ্গবাক্য গুলিকে বুলীয় লিপিতে ব্যক্ত কবা হল। 

৯11 0216 3 «৯ 05850 

/৯]1] /৯ 215 0 €» 4659 

৯1] ৯ 216 3 *৯ 8 0 

এবার ভেন্ ছকটি নিষে তাতে প্রধান হেতুবা ক্যটি বেখাচিত্রে ব্যক্ত করে পাই 

05-0--এ হেতুবাক্যটি ব্যক্ত কর! হয়েছে (৩) 4১50+-7850 (৭) রেখায়িত করে । 
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তারপর অপ্রধান হেতুবাক্যটিকে রেখাচিত্রে ব্যক্ত করে পাই 

£১5-0-এ হেতুবাক্যটি ব্যক্ত কর! হয়েছে (২) &০+/8ত (8) রেখায়িত করে। 

আমর! ছুটি হেতুবাক্য ভিন্ন ছকে ব্যক্ত করলাম। কিন্তু একই ভেন্ ছকে হেতুবাঁকা ছুরি: 

ব্যক্ত করা দরকার । হেতুবীক্য ছুটিকে এই ভেন্ ছকে ব্যক্ত করলে পাব 

লক্ষণীয়, আমরা সিদ্ধান্ত চিত্রিত করি নি। কেবল হেতুবাক্য ছুটি চিত্রিত করেছি। কিন্ত দেখা যায়, 
হেতুবাক্যের রেখাচিত্রণের ফলে সিদ্ান্তটিও চিত্রিত হয়ে গেছে। সিদ্ধান্ত 4৪50 যদি পৃথকভাবে 
তেন্ ছকে ব্যক্ত করা হত তাহলে পেতাম 

দেখ, এ রেখাচিত্রটি পূর্বোক্ত রেখাচিত্রের অংশবিশেষ । এ কথার অর্থ সিদ্ধান্তটি হেতুবাঁকোর অস্তর্গত। 
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তার মানে, যুক্তি-আকারটি বৈধ । লক্ষণীয়, আলোচ্য আকারটি গতান্থগতিক যুক্তিবিষ্জানের 71215 

নামক আকার । এবার নিম্বোক্ত আকারটির বৈধতা! পরীক্ষা করা হল। 

০5 2651, 411 02167 ., ০0 26570) 

এর অঙ্গ বাক্যগুলিকে বুলীয় লিপিতে ব্যক্ত করা যাক। 

০৪ 2০ 1+৮771-9 

4৯11 0216 04৯৮0257550 

০ 0 216 10+৯৫0)-50 

তেন্ ছকে এ হেতুবাক্য ছুটি ব্যক্ত করে পাই 

৫) 
২ 
্ি. 
তারাই 
৯ স্ল্ 

পপ 
2 সুুস্ত্ 

পপ 

) ূ 

এখানে প্রধান হেতুবাক্য 77১-0 ব্যক্ত করা হল : ১, ৫ সংখ্যক প্রকোষ্ঠ রেখাঁয়িত করে 

অপ্রধান হেতুবাক্য ০£-0 ব্যক্ত করা হলঃ ৪, ২ সংখ্যক প্রকো ষ্ঠ 

রেখাঁয়িত করে। 

এখন দেখা যাচ্ছে, হেতুবাঁক্য ছুটিকে চিত্রিত করার ফলে সিদ্ধান্ত চিত্রিত হয়ে গেল। মিদ্ধান্তটি হল : 
০ শ্রেণীটি শূন্য । উক্ত রেখাচিত্রে দেখা যাচ্ছে ২+১-০, মানে ২ আর ১ সংখ্যক প্রকোষ্ঠ 

শূনাগর্ভ (রেখায়িত )। স্থতরাং বলতে পারি, হেতুবাক্য চিত্রণের ফলে দিদ্ধান্ত চিত্রিত হয়ে গেছে। 
সুতরাং বলতে পরি £ যুক্তি-আকারটি বৈধ। বলা বাহুল্য, এ আকারটির নাম 0618160%1। আঁর 
একটি আঁকাঁর। 

017 216 03) 4১1] 12 216 03. 019 216 7 

প্রথমে অঙ্গবাক্যগুলি বুলীয় লিপিতে ব্যক্ত কর] হল। 

০ 216 03 «++ 2070 

/৯]1 0215 0 €+৯* 75750 

0 5816 চা €” লুদিক0 
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তেন্ ছকে হেতুবাক্য ছুটি ব্যক্ত করে পাই 

র্ 
এখানে প্রধান হেতুবাক্য চ3-0 ব্যক্ত করা হল £ ১১৫ সংখ্যক প্রকোষ্ঠ 

রেখাঁিত করে 

অপ্রধান হেতুবাক্য চন্ত-0 ব্যক্ত কবা হল: ৪, ২ সংখ্যক প্রকোষ্ঠ 
রেখায়িত করে । 

এখন দেখ! যাঁচ্ছে, হেতুবাক্য দুটি চিত্রিত করার ফলে সিদ্ধান্তটিও চিত্রিত হয়ে গেছে। সিদ্ধান্ত চিত্রিত 

হয়ে গেছে, কেননা উক্ত রেখাঁচিত্রে প্রকো ষ্ঠ ১, ২ রেখায়িত হয়েছে । সুতরাং যুক্তি-আকারটি বৈধ । 

এ আকারটি হল গতীম্গতিক যুক্তিবিজ্ঞাীনের 05586 । এবার নিম্নোক্ত আকারটি-- 

1১1] 0১26 8১ £]1 9 215 1 ১ 8115 216 5 

/৯]] [১2161 ল 0 

/৯]] 9 216 1৬4৯9-0 

/৯]] 9 216 (৯১ _ল 9 

ভেন্ ছকে হেতুবাক্য ছুটি ব্যক্ত করে পাই 

প্রধান হেতুবাক্য চা _0 ব্যক্ত কর! হয়েছে: ২১৬ সংখাক প্রকো্ঠ 

রেখাফিত করে 

অপ্রধাঁন হেতুবাক্য 9.0 ব্যক্ত কর! হয়েছে ; ৪, ২ সংখ্যক প্রকোট্ঠ 

রেখাসিত করে । 

(২য় ভাগ) ২৯ 
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হেতুবাক্য চিত্রিত হল। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, তার ফলে সিদ্ধান্তটি চিত্রিত হয়ে গেছে-_এ কথা বল! যায় 

ন|। সিদ্ধান্ত 9-50 চিত্রিত হত যদি ৪ আঁর ৩ সংখ্যক প্রকোষ্ঠ রেখায়িত হয়ে যেত। কেননা ৪+৩-ই 

9% শ্রেণী বোঝাচ্ছে। কিন্তু লক্ষণীয়, ৩ সংখ্যক প্রকোষ্ঠটি রেখায়িত হয় নি। তার মানে, বলা যায় 

না যে, সমগ্র 9৯ শৃন্যগর্ত। এ শ্রেণীব ৩ সংখ্যক অংশটি শূন্যগর্ভ কিন| সে সম্পর্কে কোনো তথ্য এ 
রেখাচিত্রে নেই। হেতুবাক্য চিত্রিত হল, অথচ সিদ্ধান্তটি চিত্রিত হল না__এর থেকে বোঝা যায় 
যুক্তি-আকারটি অবৈধ । 

এবার নিম্নোক্ত আকারটির দিকে নজর দাঁও। 

/৯]11 2৮ 216 0১ ০ 9 21617 .. ০5 216 7 

/৯]] ৬] 26 1১4৮1৬15550 

০ ৯29 1৬1€৯১1৬1- 0 

০ 9216 [০৯৭17১-0 

ভেন্ ছকে হেতুবাক্য ছুটি ব্যক্ত করে পাই 

প্রধান হেতুবাক্য ব্যক্ত করা হয়েছেঃ ৩, ৭ রেখায়িত করে 
অপ্রধান হেতুবাক্য ব্যক্ত করা হয়েছে ই ৩, ১ রেখায়িত করে। 
আমরা হেতুবাক্য চিত্রিত করলাম, কিন্তু সিদ্ধান্তটি চিত্রিত হল না। সিদ্ধান্তটি যদি চিত্রিত 

হত তাহলে ১, ২-_এ ছুটি প্রকোষ্টই রেখায়িত হত, কেননা ১+২-ই 3৮ বোঝাচ্ছে। কাজেই উক্ত 
যুক্তি-আকারটি অবৈধ । 

এতক্ষণ আমরা যে স্যায়-আকারগুলির বৈধতা বিচার করেছি সেগুলির প্রত্যেকটির ছুটি 
হেতুবাক্যই সাবিক বাক্য । এবার আমরা এমন ন্যায়-আঁকারের বৈধতা বিচার করব যাঁর একটি 
হেতুবাক্য আংশিক। এখন সাধিক বাক্যের রেখাচিত্র আকা আর আংশিক বাঁক্যের রেখাচিত্র 
শাকার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে। কোনো! সাধিক বাক্য চিত্রিত করতে হুলে-+বাঁক্যটিতে 
যে 'শ্রণীগুণফলের শূল্তার কথা বল! হয় সে গুণফল নির্দেশিত চোখ বা চাদটিকে সমগ্রভাবে 
রেখায়িত করতে হয়। ন্যায়ের ভেন্ ছকে-এ চোখ ঝ৷ চাদ গঠিত ছুটি প্রকোষ্ঠ দিয়ে। কাঁজেই এ 
ছুটি প্রকোষ্টকে রেখায়িত করা দরকার। কোনো আঁংশিক বাক্যের রেখাচিত্র আকতে হলে__ 
বাক্যটি্ত যে শ্রেণীগুণফলের অ-শূন্যতার কথা! বলা হল সে গুণফল নির্দেশিত চোখ বা চাঁদের মধ্যে 
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কোথাও একটা ১৮ বসাতে হয়। ন্যায়ের ভেন্ ছকে এ টা ব৷ চোখের মধ্যে ছুটি প্রকোষ্ঠ। প্রশ্ন 
হল £ এ প্রকোষ্ঠ ছুটির কোন্টিতে * বসবে? যথা, 

90179 9 2161 2 ১1750 

এ বাক্যটির রেখাচিত্র আীকতে হলে 

এ ছকের কেন্ প্রকোরষ্ঠে ৮ বসবে? স্পষ্টতই ৩৭+-১ দিয়ে খে চোখ গঠিত দে চোখের কোথাও 

১ বসাতে হবে। কিন্তু কোথায় ? ৩ সংখ্যক প্রকোষ্ঠে, নাকি ১ সংখ্যক প্রকোষ্ঠে? 914540-তে 

যা বলা হয়েছে তাঁর থেকে বোঁঝা যায় উক্ত চোখের কোঁথাঁও__হয় ৩-এতে না হয় ১-এতে ৮ বসাতে 

হবে। কিন্ত প্রশ্ন হল, কোথায়! হেতুবাঁক্যটিতে কেবল বল! হয়েছে 91 অ-শূন্য ) এ কথা বলা হয় 
নি যে 9৯ (৩) অ-শুন্ত, এ কথাঁও বল! হয় নি 9 (১) অ-শূন্ত । মানে. আমাদের হাতে 
এমন তথ্য নেই, যার বলে বলতে পারি 9৮14 অ-শৃন্য, বা 97১1৬ অশূন্য। 
এরকম ক্ষেত্রে আমর। 

১ বসাঁব চোখ বা চাটি 
যে রেখার দ্বার৷ ছিধাঁবিভক্ত হয় ঠিক সে রেখার গপব। 

এরকম করলে এ কথাও বলা হয় না যে 8] (৩) অ-শূন্য, এ কথ।ও ধল। হয় ন। যে ১1 (১) 

অ-শূন্য ; কেবল বলা হয় 94 অ-শূন্ত। তাহলে 91470-এর রেখাচিত্র আঁকতে হবে এভাবে 

এ 2 2০ করুক ০ সি 

5 $ 

লক্ষর্ণীয়, এ হেতুবাক্য থেকে সিদ্ধান্ত করা যায না যে 97৮0, কেননা ১-টি ৪৮ নির্দেশিত চোখের 
প্রাস্তদদেশে অবস্থিত, এ চোখের ভিতর ১» নেই। 
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এবার নিয্োক্ত ন্যায়-আঁকারটির বৈধতা বিচার করা ধাক। 
90176 7১ 216 1700 1, 90716 9 216 170 1 90176 9 8:65 10 29 

বা বুলীয় সংকেতলিপিতে 

[স540, ৩৮50 .". 96৯৮0 

ভেন্ ছকে উক্ত হেতৃবাক্য ছুটি ব্যক্ত করে পাই 

প্রথম হেতুবাক্য ব্যক্ত কর্পা হল £ ২+৬ দিয়ে গঠিত চাদের মধ্যবর্তাঁ রেখার ওপর ৯ বসিয়ে, 
দ্বিতীয় হেতুবাঁক্য ব্যক্ত করা হলঃ ২+-৪ দিয়ে গঠিত চাঁদের মধ্যবর্তাঁ রেখার ওপর ১» বসিয়ে । 

বল বাহুল্য, সিদ্ধান্ত 5০ চিত্রিত হল না, যদি হত তাহলে ৪+৩ দিয়ে গঠিত চাদের ভিতর কোথাও 
৮ থাকত। স্থৃতরাঁং যুক্তি-আকারটি অবৈধ। আর একটি ন্যায়-আকার। 

4£৯]1 0926 1, 90106 9 219 1 .*. 90106 9 216 7১ 

বুলীয় লিপিতে 

স্-0, 9১৮0 .. ১৮৯৫০ 
ভেন্ ছকে হেতুবাক্য ছুটি চিত্রিত করে পাই 

প্রধান হেতুবাক্য ব্যক্ত কর! হল £ ২+৬ রেখায়িত করে 
অগ্রধান হেতুবাক্য ব্ক্ত কর! ছল; ৩+১ দিয়ে গঠিত চোখের মধ্যবর্তী রেখার ওপর 

৮ বসিয়ে। 
হেতুবাক্য চিত্রিত হল অথচ সিদ্ধান্ত 9740 চিত্রিত হল না। যদি হত, তাহলে ১ সংখ্যক প্রকোঠে 
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% থাঁকত (৪৮-২+১,২ পূর্বেই রেখায়িত হয়েছে, অর্থাৎ ২ বা 9চ্ শূন্প; কাজেই 9 
কে অশশুন্ হতে হলে অবশিষ্ট ১-এতে ১৮ থাকতে হবে )। কিন্তু ১-এতে ১ নেই। সুতরাং যুক্তি- 

আকারটি অবৈধ । 

ওপরে যা বলা হল তাঁর থেকে এ ধারণা হতে পারে যে কোনো হেতুবাক্য আংশিক 

হলে ভেন্ ছকে অশ্শ্ন্যতাবাচক ১ কোনো প্রকোষ্টের মাঝখানে পড়বে না, পড়বে কেবল 
(কোনো চোখ ব| চাদের মধ্যবর্তী ) রেখার গপর; ফলে ভেন্ চিত্রণ পদ্ধতিতে বিচার করলে 

আঁংশিক-হেতুবাক্য-বিশিষ্ট ন্যায়মাত্রই অবৈধ বলে গণ্য হবে। এ ধারণ! কিন্তু তুল। এ কথা ঠিক 
যে, আংশিক বাক্য চিত্রিত করতে হলে ছুই-প্রকোষ্ঠ-বিশিষ্ট কোনো চোখে বা চার্দে * বসাতে 

হয়। কিন্তু বৈধ ন্যায়ের ক্ষেত্রে দেখ! যাবে_ প্রকোষ্ঠ ছুটির মধ্যে একটি, সাবিক বাক্য চিত্রিত 

করার দরুন, আগেই রেখায়িত হয়ে গেছে। রেখায়িত হয়ে যাওয়া মানে শূন্তগর্ত বলে ঘোষিত 

হওয়া। বল! বাহুণ্য, যে প্রকোষ্ঠ শৃম্তগর্ভ বলে ঘোষিত হয়ে গেছে তাতে আর অস্তিত্বস্থচক 

১-এর স্থান নেই। কাজেই অবশিষ্ট একটি প্রকোষ্ঠে * বসতে পারে। তার মানে, সব সময় এমন 

হয় ন। যে, আংশিক বাক্য চিন্তরত করলে * কোনো! রেখার ওপর পড়বে । বলা বাহুল্য, আংশিক বাক্য 

চিত্রিত করার পূর্বেই কোনে| প্রকোষ্ঠকে রেখায়িত অবস্থায় পেতে পারি--দি প্রথমে সাধিক 

হেতুবাক্যটি চিত্রিত করি। তাহলে এ গুরুত্বপূর্ণ বিধানটি মনে রাখবে ঃ 

গ্থায়ের কোনো হেতুবাঁক্য যি আংশিক বাক্য হয়, তাহলে এ বাক্যটি চিত্রিত করাঁৰ আগে 

প্রথমে সাধিক হেতুবাক্যটিকে চিত্রিত করবে। 

সহজ কথায় 
প্রথমে সাধিক হেতুবাক্যের* তারপর আংশিক হেতুবাক্যের রেখাচিন্র অঙ্কন করবে। 

এখন নিম্নোক্ত ন্যায়-আকারটির বৈধত! বিচার কর! যাঁক। 

/৯]1 0216 3) 50106 4৯ 2160 ০ ৯0106 4৯ 816 3 

প্রথমে বুলীয় লিপিতে অক্গবাক্যগ্ুলি ব্ক্ত করা হল। 
£৯]] 0816 3 ৯ 08350 
9017)6 /৯ 216 00 4 4৯059 
90100 /৯ 216 03 «৯৮ 48569 

ভেন্ ছকে হেতুবাঁকাগুলি ব্যক্ত করে পাই 
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প্রধান হেতৃবাক্য : এটি ব্যক্ত করা হল ৩1৭ রেখায়িত করে 
অপ্রধান হেতুবাক্য : এ হেতুবাঁক্যের 4১০-৩+১। ৩ পূর্বেই রেখায়িত, অবশিষ্ট ১-এতে 
* বসিয়ে হেতুবাক্যটি ব্যক্ত করা হল। 

হেতুবাক্য ছুটি চিত্রিত করার ফলে সিদ্ধান্তটিও চিত্রিত হয়ে গেছে। সিদ্ধান্তের £১) ছুটি প্রকোষ্ঠ দিয়ে 

গঠিত £ ১+২। এখন ১-এতে * আছে। তার মানে £১85৮0। সুতরাং ন্যায়-আকারটি বৈধ। 

এ প্রসঙ্গে একটা কথা৷ বলে নেওয়া ভাল । মনে রাঁখবে_ 

যদি কোনো ন্যায়ের সিদ্ধান্তে বল৷ হয় মমুক শ্রেণী--0 তাহলে শ্রেণীটি ভেন্ ছকে যে ছুটি 

গ্রকোষ্ঠের যোগফলের দ্বার! নির্দোশত হয়, সে প্রকোষ্ঠ দুটির উভয়ই* রেখায়িত হয়ে গেলে 

ন্যায়টি বৈধ, অন্যথা ** অবৈধ । 

পৃঃ 225-এতে যে দুটি স্যাঁয়-আকারের ভেন্চিত্র দেওয়। আছে সেগুলি উদাহরণ হিসাবে দেখ । 

অপরপক্ষে 
যর্দি কোনো ন্যায়ের সিদ্ধান্তে বল! হয় অমুক শ্রেণীল৫0 তাহলে শ্রেণাটি ভেন্ ছকে যে ছুটি 

প্রকোষ্ঠের যোগফলের দ্বারা নির্দেশিত হয়, সে প্রকোষ্ঠ ছুটির যে কোনোটি *-চিহ্ত হলেণ* 

হ্যায়টি বৈধ বলে গণ্য । 

এখন নিযেক্ত ন্যায়আকারবটিব বৈধতা বিচার খরা যাক। 

9০9106 7 21678, 4৯11 2 2150 7, ৯9106 0 216 1 

অঙ্গবাকাগুলিকে বুলীয় লিপিতে ব্যক্ত করে পাই £ 

90119 1) 216 17 «৯ 10177609 

4৯110 216 0 +৮ 15550 

9011)6 0 216 70 «৮» (০1250 

ভেন্ ছক নিয়ে তাতে প্রথমে অপ্রধান ( সাবিক ) হেতৃবাকাটি, তারপর প্রধান (আংশিক ) 

হেতুবাক্যটি ব্যক্ত করে পাই 

অপ্রধান হেতুবাক্য £5-0 ব্যক্ত করা হল; ৭+৫ রেখায়িত করে 

* হেতুবাক্য 'চাত্রত হওয়ার দরুন 

* এখানে “অন্যথা” মানে $ যাঁদ প্রকোচ্ঠ দুটির কোনো একটা ফ'ঁকা থাকে 

 হেতুবাক্ াতিত করার ফলে কোনে! প্রকোত্ঠ ১৯ দদয়ে চাহত হলে 



অনপেক্ষ বাক্যের নব্য ভাঙ্ত 251 

প্রধান হেতুবাক্য 101%0-এর 70-১+৫। ৫ পূর্বেই রেখায়িত, অবশিষ্ট ১-এতে ৯ 

বসিয়ে হেতুবাক্যটি ব্যক্ত কর! হল। 
দেখা যায়, হেতুবাক্য ছুটি চিত্রিত করার কলে সিদ্ধান্তও চিত্রিত হয়ে গেছে। দিদ্ধান্তের, ০7৮60- 

এর, 9 ছুটি গ্রকোষ্ঠ_-১+২ দিযে গঠিত। এদের একটিতে, ১-এতে, * আছে। তার মানে 

010+%50। স্থতরাং ন্যায়-আকারটি বৈধ । 
ভেন্-রেখাচিন্রণ পদ্ধতিতে বৈধত| পরীক্ষা করতে গেলে দেখবে 

[0912061) 5619101010১ 73191091001], 57658090 

এ যুক্তি-আকাবরগুলি অবৈধ । কেননা, এদের হেতুবাক্য সাবিক বাক্য, আর সিন্ধান্ত আংশিক বাক্য। 

ভেন ছকে এদের হেতুবাক্য চিত্রিত করলে কোনে। কোনো! প্রকোষ্ঠ রেখায়িত হবে, কিন্তু কোনো 

প্রকোষ্ঠে * পড়বে না (কেননা কোনে হেতুব।ক্যই আংশিক নয়)। ফলে হেতুবাক্য চিত্রিত হলেও 

সিদ্ধান্ত চিত্রিত হবে না। 

এতক্ষণ আমরা ভেন্ রেখাঁচিত্্ণ পদ্ধতিতে কেবল ন্তায়-আকারের বৈধত। বিচার করেছি। 

এবার একটি ন্যায়ের বৈধতা বিচার করা যাক | বলা বাহুল্য, কোনো ন্যায়ের বৈধত৷ বিচার করতে হলে 

্যায়টিকে যুক্তিবিজ্ঞানসম্মত আকারে বপান্তরিত করতে হবে, এবং ন্যায়টির মৃতি ও সংস্থান 
উল্লেখ করতে হবে। 

প্রশ্ন £ ভেন.-রেখাচিত্রের সাহায্যে নিম্নোক্ত ন্যায়টির বৈধতা বিচার কর £ 
01019 (০1711501979 909 (9 (176 ০01017011) 2100 211 216 180 

5211)09 0112 6০9 0 0110101) .', 211 01011501905 216 1701 5911765. 
সস 

ডত্তর £ 

প্রদত্ত-যুক্তিটিকে যুক্তিবিজ্ঞানসন্মত আকারে রূপান্তরিত করে পাই 
90116 109150109 ৮11)0 5০ 10 00০ 01001101) 216 10001 981109, (9) 

4৯1] 106150175 /1)0 60 69 ০1)0101) 216 €০101:156191)9 9 (4) 

90176 €011119112179 216 1701 9211865. (0) 

এখন, 40015012105, এর সংক্ষেপক হিসাব ০ 

810)09"এর সংক্ষেপক হিসাবে ৪ 

06150105 1170 ৪০ 1০ ০%00,-এর সংক্ষেপক হিসাব 0 

ব্যবহার করে উক্ত যুক্তিটি এভাবে করতে পারি 
90176 0 816 1701 ৪, (০) 

50179 (০ 26 201 ৩, (6) 

স্পষ্টতই প্রদত্ত যুক্তিটির আকার এরূপ £ সংস্থান 3, মৃতি 90 । 

এ যুক্তির অঙ্গবাক্যগুলিকে নিচে বুলীয় লিপিতে ব্যক্ত করা হল। 
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90106 0 816 1001 9 05%60 

£11 03 816 0০ 06540 

"80106 (08165 180 5... 09870 

তেম ছকে হেতুবাক্যগুলিকে চিত্রিত করে পাই 

প্রথমে অপ্রধান (সাবিক ) হেতুবাফ্যের, তারপর প্রধান (আংশিক ) হেতুবাক্যের রেখাচিত্র 
আকা হল। 

অপ্রধান হেতুবাক্য চিত্রিত হল : ৫+৭ রেখায়িত করে 
প্রধান হেতুবাক্য চিত্রিত হল; ৩-এতে একটি ১» বসিয়ে। 

৩+৭ প্রধান হেতুবাক্যের 95 বোঝাচ্ছে। এদেব ৭ রেখাঁয়িত হযে গেছে প্রধান হেতৃবাক্যটি 
চিন্তিত করার ফলে। কাজেই অবশিষ্ট ৩-এতে ১» বসানো হল। 

এখন দেখা যায়, হেতুবাক্য চিত্রিত করার দরুণ সিদ্ধান্তও চিত্রিত হয়ে গেছে। সিদ্ধান্তে বলা 
হয়েছে ০5৮01 ০5 শ্রেণীটি উক্ত চিত্রে নির্দেশিত হচ্ছে ৪+৩-এব দ্বারা । এ শ্রেণীর একাংশে, 
৩-চিহ্ছিত প্রকোষ্টে,  আছে। তার মানে শ্রেণীটি অ-শুন্য । সুতরাং যুক্তিটি বৈধ। 

বুলীয় বিস্তার ও ভেন্-রেখাচিত্রণ পদ্ধতি 

্যায়ের বৈধত! বিচার করতে যে ভেন্ ছক্ দরকার তাঁতে ৭টি প্রকোষ্ঠকে আমরা ক্রমিক সংখ্যা 
দিয়ে চিহ্ছিত করে আসছি। কিন্তু প্রকোষ্ঠগুলি যে শ্রেণী বোঝায় সে শ্রেণীর নামে এদের চিহ্নিত 
করতে পারতাম। প্রকোষ্ঠগুলিকে ক্রমিক সংখ্যার বলে শ্রেণী-নামে চিহ্নিত করলে ভেন্ চিত্রের 
সাহায্যে ন্যায়ের বৈধত| বিচার কী রূপ গ্রহণ করে তা নিচে বলা হল-_বল! হুল উক্ত প্রশ্ত্ের বিকল্প 
উত্তর দিয়ে। তার আগে একট কথা । 

পৃষ্ঠা 221-এতে দেখেছি, কোনো শ্রেণীকে অন্ত কোনো! শ্রেণী ও তার পরিপূরক দিয়ে গুণ 
করে এবং লব্ধ শ্রেণী দুটিকে যৌগ করে মূল শ্রেণীর সমান আর একটি শ্রেণী গঠন কর! যাঁয়। এভাবে 
শ্রেণী গঠন করাকে বলে বুলীয় বিস্তার 0 9০901991) [870815101. ) করা । এ পদ্ধতিতে যে-কোনো 
শ্রেণী নামের মধ্যে অন্য শ্রেণী নামের অন্ধুপ্রবেশ ঘটানো যায়। উদাহরণ 
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£"কে 8৪-এর সাহায্যে বিস্তার করে পাই: £৪+4851 মূল 4 আর /£১73474১8 

সমান | মানে 

£_ 4১0+45 

সেরূপ 0-09+05 

আবার, 

ওা-কে ৮-এর সাহাধ্য নিয়ে বিস্তার করে পাই 

91৬17 ১1৬7১4 91+1 

চদ-এতে 9, ₹-_এদের অনুপ্রবেশ ঘটাতে পারি এভাবে 

[জল 26০4-1১5 

সেরূপ /১30-/307)1490ঢ5 

পৃষ্ঠ 231-এতে যে প্রশ্নটির উল্লেখ আছে এখন আমরা তাঁর বিকল্প উত্তর দিতে পারব 

বিকল্প উত্তর 

নিচে এ যুক্তির অঙ্গবাক্যগুলিকে বুলীয় লিপিতে লেখা হল, তারপর বাক্যগুলিতে যে শ্রেণীর শূন্যতা বা 

অশ্শূন্যতার কথা বলা! হয়েছে তাদের বুলীয় বিস্তার নিয়ে বাকাগুলিকে পুনরায় ব্যক্ত করা হল। 

90716 0 216 109 £ 058৮604৯050 + 550 7₹9 

£৯11 0816 ০ 05 0+৯59০0+559-0 

9076 0816 1709 £ 0৪৮৫0+৮0ভ5০0+ 052৮0 

এখন ভেন্ ছকে হেতুবাক্যগুলিকে চিত্রিত করে পাই 

প্রথমে অপ্রধান হেতুবাক্য চিত্রিত হুল : 59০+ত50 (৫4৭) রেখায়িত করে । 

প্রধান হেতুবাক্ের 05 _ ০504+550 (৩+৭)। এ যোগফলের 550 পূর্বেই রেখায়িত 

হয়েছে, তাঁর মানে ত৪0--0। সুতরাং প্রধান হেতুবাক্য চিত্রিত হুল অবশিষ্ট 0৪0-তে একটি 

৮ বসিয়ে। 
(২য় ভাগ)--৩৭ 
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দেখা যায়, হেতুবাক্য চিত্রিত হওয়ার ফলে সিদ্ধান্তও চিত্রিত হয়ে গেল। স্থতরাং যুক্তিটি বৈধ । 
সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে 0৪৮৫0 বা 05০0+40ভ্ত৮601 উক্ত রেখাচিত্রে দেখা যায় 050৮0 । 
সুতরাং 050+ 0ত্র₹৫0। তার মানে, হেতুবাক্য চিত্রণের ফলে সিদ্ধাস্ত চিত্রিত হয়ে গেছে। 

ভেন্ চিত্রপ পদ্ধতি প্রয়োগ করার সময় একটা কথা বিশেষভাবে মনে রাখবে : 

কোনে! হেতুবাক্য চিত্রিত করে সঙ্গে সঙ্গে লিখে নেবে কোন্ কোন্ প্রকোষ্ঠ চিত্রিত করলে, 

তারপর অন্য হেতুবাক্যের রেখাচিত্র আকবে। 

দ্বিতীয় হেতুবাক্যটির রেখাচিত্র একেও সঙ্গে সঙ্গে লিখে নেবে কোন্ কোন্ প্রকোষ্ঠ চিত্রিত 
করলে । 

ভেন্ ছক : 'বিশ্বজ্জাপক বর্গক্ষেত্র 
নিচের ছকটি দেখ । 

$৮ 

এ ছকে ভচ শ্রেণী বোঝানে। হয়েছে বৃত্তগুলির বাইবের মুক্ত অঞ্চল দিয়ে। এবার আর একটি 

ছক দেং 

এ ছকে ভাস বোঝানো হয়েছে বৃত্তগুলির বাইরের মুক্ত অঞ্চল দিয়ে । 
প্রশ্ন ওঠে, এরূপ মুক্ত অঞ্চলের কি সীমানা নেই? ঘথা ভা2-এলাকা৷ কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত? ধর, 

কোনো পৃষ্ঠায় ৪-বৃত্ত, 2-বৃত্ত আকা হল। এ পৃষ্ঠার 5-এলাকা, এলাকা ছাড়া, এর বাকি সমন্ত 
অংশ দিয়ে কি ভ শ্রেণী বোঝানো হয়? নাঁকি, শচ-নির্দেশিত অঞ্চল কেবল এ পৃষ্ঠার বাকি অংশই 
লয়, এ পৃষ্ঠ! ছাড়িয়ে বাইরে, সারা বিশ্বে, ছড়িয়ে আছে? 
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আঁসলে ভেন্ ছক আমর! কিছুটা সরল করে, সংক্ষেপিত করে, একে আঁসছি। তেন, ছকে 

বৃত্ত ঘিরে একটা ব্ক্ষেত্র থাকার কথা। এরপ বগক্ষত্র দিয়ে ৪৯, নাগ প্রভৃতি নির্দেশিত এলাকার 

সীমাঁন। দেখানো হয়। আঁর এরপ বর্গক্ষেত্র বোঝায় সারা বিশ্ব_যাতে থাকে বৃত্ত-নির্দেশিত শ্রেণী, 

আর (বৃত্তের বাইরে ) অন্যসব কিছু। তাঁর মানে, উক্ত ছকগুলি এভাবে আকার কথ।। 

আমর] এতক্ষণ যেভাবে মুক্ত অঞ্চল দিয়ে উনি 574 এ সব বুঝিয়ে আঁসছি তাঁতে কোনো 

অন্থবিধা হয় নি, এবং সাধারণভাবে হওয়ার কথাঁও নয়। কিন্ত 

ন5-50 5650 85-0 

এ রকম বাক্য ভেন্ ছকে চিত্রিত করতে হলে বৃত্ত বা বৃত্গুলি ঘিরে একটা বগক্ষেতঅর অণকা দরকীর | 

নিচে কয়েকটি বাক্য এরূপ-ভেন্ ছকে চিত্রিত করে দেখানে। হল। 

7০111110515 081098015 

[ব010)106 79 11020-17210062019 

[010-7910629165 ৫০ 1701 919 

«1811680199-এর সংক্ষেপক হিমাবে ুব” লিখলে এ বাকাগুলির বুলীয় রূপ হবে 

থি-0 
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আর এ বাক্যকে ভেন্ ছকে চিত্রিত করে পাই 

টার ূ | | সপ 

4৯11 5215 42 

এ বাক্যের বুলীয় বূপ হুল 

5৯ -0 

এবং এ বাক্যটিকে ভেন ছকে চিত্রিত করে পাই 

আর একটা উদাহরণ 
শি ৮০ 
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এ বাক্যটিকে ভেন, ছকে ব্যক্ত করতে হবে এভাবে_- 

ওপরে যা বল। হল তাঁর থেকে এ শিক্ষা পেলাম । সাধারণভাঁবে 4৯, ঢ, [, 0১ চিত্রিত করতে হলে 

বা ন্যায়ের বৈধূত। পরীক্ষা করতে হলে বৃত্ত ঘিরে বর্গক্ষেত্র আকার দরকার নেই। কিন্তু 

যদি ও, ৪, ভাসি-এ জাতীয় শ্রেণী সম্পর্কে কোনো উক্তি করা হয় এবং যদি এরূপ উক্তি 
ভেন্ ছকে চিত্রিত করতে হয় তাহলে বৃত্ত ঝ৷ বৃত্তগুলিকে ঘিরে এদের চারধারে একট! বগর্ষেত্র 

আঁকতে হবে। 

পরিশিষ্ট ৫ আমরা কোন্ ভাস্ত অনুসারে উত্তর দেব ? 

অনপেক্ষ বাক্যের দু রকম ভাষের সঙ্গে আমাদের পরিচর হয়েছে । আমর! দেখেছি, অমুক 

বাক্য ছুটির মধ্যে অমুক সম্বন্ধ এক ভাষ্য অন্ুপারে খাটে, অন্ত তাঙ্ক অনুলারে খাটে না; অমুক প্রকারের 

অনপেক্ষ যুক্তি এক ভাষ্য অন্থুম।রে বৈধ, অন্য ভান্ত অনুসারে অবৈধ । কোনো শিক্ষার্থী জিজ্ঞাসা করতে 

পাঁরে £ কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে__যথা, কোনো! যুক্তি গঠন করতে ব৷ যুক্তির বৈধতা পরীক্ষ। 

করতে বল! হলে--আমর! কোন্ ভাষ্ঠ অন্গসরণ করব? গতাম্ুগতিক ভাষ্ব, নাকি নব্য (বা বুলীয় ) 

ভাঙ্ক? উত্তর £ যে যুক্তি বা বাক্যসম্বন্ধ এমন যে, যে ভাষ্ই অন্রণ করি না! কেন, উত্তর অভিন্ন 

হবে, বল৷ বাল্য, সেক্ষেত্রে ভাষ্য ছুটির কথ। তোলার দরকার নেই। যে ক্ষেত্রে ভিন্ন ভাগ্ত অনুসরণ 

করলে উত্তরও ভিন্ন ভিন্ন হবে সে ক্ষেত্রে 

গ্রথমে গতানুগতিক ভাস অনুসারে উত্তর দিতে হবে, 

তারপর বলতে হবে £ নব্য ভাষ্ত মেনে নিলে কিন্তু উত্তর হবে এমন । 

উদাহরণ 

প্রশ্ন ; সব মার্কসবাদী হয় প্ররুত বিপ্লবী 

সম্ভব হলে, এ বাক্যের আবর্ত দাও। 
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উত্তরঃ অনপেক্ষ বাক্যের গতানুগতিক ভাষ্য অনুসারে এ বাক্যের আবর্ভ হল ঃ কোনো 

কোনো! প্রকৃত বিপ্লবী হয় মার্কসবাদী । কিন্তু নব্য তায অন্থদারে, প্রদত্ত বাক্যটি 4 বলে, এর বৈধ 

আবর্তন হয় না। প্রদত্ত বাক্যটিকে উক্তরূপে আবর্তন করলে, নব্য মতে, সাত্তিকতা৷ দোষ হয়। 
প্রশ্ন: 01610) 01180 “4১11 150 1061) 216 ড100005 991501)5 19 016, ৬121. [099 

০6 10161760 ৪০০ 0) 091) ০191591090৫ ০৫ “0 159 17191 216 $1001005 196150105” ? 

উত্তর £ প্রথম বাক্যটি 4, দ্বিতীয়টি অভিন্ন-উদ্দেন্ট-বিশিষ্ট এবং অভিন্ন-বিধেয়-বিশিষ্ট ?। 

অনপেক্ষ বাক্যের গতানুগতিক ভাস্য অনুসারে, বাক্য ছুটি পরস্পরের অতিবিষম । বলা হয়েছে, প্রথম 

বাক্যটি সত্য । ন্থৃতরাং সিদ্ধান্ত কর! যায়, দ্বিতীয়টি মিথ্যা | 

কিন্তু নব্য ভাস্ত অনুসারে উক্তরূপ 4, € বাক্যের উভয়ই সত্য হতে পারে ( যথা, এ ক্ষেত্রে 
হতে পারে, যদি “51196 1721) শ্রেণীটি শূন্যগর্ত হয় )। আবার 4, গ্র-এর উভয়ই মিথ্যা হতে পারে। 
সুতরাং প্রদত্ত 4 বাক্যের সত্যত। থেকে £ বাক্যটির সত্যত। মিথ্যাত্ব সন্বন্ধে কিছু জানা যায় না । 

প্রশ্ন : নিয়োক্ত ন্যায়-আকারটির বৈধত| বিচার কর । 
4৯11 4১219149411 4 21515 ৮০ 90106 9 816 £, 

উত্তর £ গতানুগতিক যুক্তিবিজ্ঞান অন্সারে- প্রদত্ত আকারটি চতুর্থ সংস্থানের 441 মৃতির 

আকার; এ আকারটি বৈধ ; এ আকার বা এ আকারের যুক্তির নাম 81810081701) | 

কিন্তু নব্য মতে এ আকারটি অবৈধ, সাত্তিকত। দোষে দুষ্ট। কেননা এ আকারের ন্ায়ে 

সাধিক হেতুবাক্য থেকে আংশিক সিদ্ধান্ত কর! হয়। 
প্রশ্ন: ৬/1)90 50119515010 90110171510) 179) 09 46116 0010 

44৯11 215 45 8100 44৯11 24 8165”? 

উত্তর ঃ গতাম্গতিক যুক্তিবিজ্ঞানীরা বলবেন, এ হেতুবাক্য থেকে ছুটি সিদ্ধান্ত পাওয়া যাঁয়। 

যায়, এভাবে_ 

£৯11 2 21514 £৯]] 44 21519 

4৯1] 74 21519 /৯11 2165 14 

90176 5 216 £ ৮১1৯1128165 5. 

[15 4, 1009০94 44:41 [715 1) 1109৫ 4444 

13180791010 চ3210218 

এ ক্ষেত্রে নব্য যুক্তিবিজ্ঞানীর। বলবেন “411 74 276 5”-কে প্রধান আর 4১11 £ ৪16 4” অগ্রধান 
হেতুবাকা করে 7381৪: আকারের যুক্তিগঠন করে “4১11 2 8165” এ সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়। কিন্ত 

এ হেতুবাক্য থেকে চতুর্থ সংস্থানে কোনো বৈধ সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় না। এ মতে 7£5718001) যুক্তি- 
আকার অবৈধ । 

* যা গতানৃগাঁতিক যান্তাবজ্ঞান অনহসারে 
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অনুশীলনী 

৮৬, [২6016501801 00110911106 11) ৬6101) 0186:105 £ 

৮২. 

(&) 

(০) 

৫০) 

(৫) 

(৩) 

(6) 

(8) 

() 

(৫) 

(0) 

(0 

[1 2 01106 13 5710910 (1101) 10 19 061. 

সু ৪1090101919 066 (11610 1 15 [0109001001, 

71)615 216 100 01955, 

[11516 215 ড/10115 91510179015, 

091702078 ৫০ 1001 215. 

90179 1101999 216 [851 1111010915১ 2180 21] 19100105 815 [851 1101011615, 

[11098 3010100১119 016 0691 01216 100106য 0818 089, 

[75 5993 1101 1)19 91)900%/ চ11)0 9995 6)6 91). 

চা০ 018560) ৮961] ৮110 10956101) ০1], 

4৯, 1021) 0102119 5/179170৬০1 119 19 1910017)060 01 1019 1995. 

£& 185/%91 ৫099 101 616 1015 010171010 0101999 19 15 89106 €০ ৫০ $০, 

(৪)--() £ ০০01 
[১6079599010 ৬9101 ৫19,512115 (179 (011051106 

(৪) 

(9) 

(০) 

(৫) 

(9) 

4৯115 216 10017-77, (ট ০ 0017-9 216 10011-1, 

4৯11 10010-5 216 2. (5) 90116 1)01)-/9 ৪16 4» 

411 11010-9 ৪16 10010-4১ (17) 90179 17017-9 816 11011-7% 

০5 219 1801)-7, (1) 9০106 10910-,5' 216 1801 10010-1১, 

[০ 1)017-/9 816 ১. (1) 901096 17017-7১ 216 1701 1)017-9. 

[7801210 ৮11)101) 969 01 569109 1) 6116 101105/1175 812001)91115 816 61101060859 

10061 016 7309০019211 106610019690101) 01 ০8092011091 [010910991610105. 

(4) 

(০) 

0 91701010109 ৪1০ [0118669 ) (1) 

0 1918669 216 51161106109 ; (2) 

4৯11 101:8059 816 1001)-9116901)6109 ; (3) 

90106 1)011-5116101)9105 26 70118165, (4) 

4৯1] 50901911519 216 10910159175, 

0 50918115059 216 17010-081615919, 

[0 10017-91015808 ৪:65 90091911505, 

481] 10010-0810159175 216 1801)-9901811569, 

90106 17017-3001818509 86 10010-08059109, 

90106 1010-79001811565 816 1801 19810159129, 
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৮৪. 

৮৫, 

৮৬, 

৮৭, 
৮৮, 

(০) 1119 006 101186: 10 79965 ৪15 50101615, 

1015 9156 0181: 411 00915 816 50101615. 

1015 006 0180: 90116 [90915 810 1001 50101615, 

(৫) [1015 9156 11791 90116 17911182105 810 17091710815 01 0011629 501:011015 ১ 

1015 009 1179: 90176 1101108105 216 1001 176109015 01 0011659 90:0110195, 

0০০01 

অনুশীলনী ৫০-এতে যে যুক্তি-আকারগুলি দেওয়। আছে ভেন, চিত্রণ-পদ্ধতিতে সেগুলির বৈধতা 

পরীক্ষা কর। 

অন্থুশীলণী ৭৭-এতে যে যুক্তিগুলি দেওয়া আছে ভেন্ চিত্রণ-পদ্ধতিতে সেগুলির বৈধতা 

পরীক্ষা কর। 

1169 10165 01) £ 13190610019] 10107)0911101), 

7901681) 110(61016181101) 01 08162011021 11:01)0511101)5, 

[70% 0965 1176 730019810 110(611016181101) 260% 006 (12010101791 10210 ? 

[70৬ 0065 1116 3001621 117001019(86101) 960 1176 (18010101791 5001916 ০1 

00100510101) 01 01010991010105 ? 



স্পল্লিস্পিষ্উ 
অনুশীলনী ৮০-এর অন্তভূক্ত প্রশ্মগুলির উত্তর 

ম্যায়সংক্রান্ত কয়টি সমস্যার সমাধান 
(1) সম্পাগ্ভ: কোনো বৈধ ন্যায়ের প্রধান পদ হেতুবাক্যে অব্যাপ্য, এবং অপ্রধান পদ 

সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য। পূর্ণাঙ্গ ন্তায়টি উদ্ধার করতে হবে। 
সম্পাদন : বল! হয়েছে, প্রধান পদ হেতুবাক্যে অব্যাপ্য। এর থেকে বোঝা যায়, ( বৈধ 

হ্যায়টিতে ) প্রধান পদ সিদ্ধান্তেও অব্যাপ্য। প্রধান পদ সিদ্ধান্তের বিধেয়, স্থতরাং সিদ্ধান্তটি হবে 

ভাঁববাঁচক বাক্য । আরও বল! হয়েছে, অপ্রধাঁন পদ সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য। অগপ্রধান পদ সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য, 

স্থতরাং সিদ্ধান্ত হবে সাঁবিক বাক্য । তাহলে ন্যায়টির সিদ্ধান্ত হবে সার্বিক ভাববাঁচক বা 4 বাক্য; 
ধরা যাক, 4৯1] ৯ 215 581 

[ এবার দেখাও ষে, ্যায়টিকে 8৪7৮91% মৃতির ন্যায় হতে হবে; পৃঃ 147 দেখ । ] 

(2) সমাধান £ যদি উভয় হেতুবাক্য ভাববাচক হয় তাহলে হেতুবাক্যের মধ্যে সর্বসমেত ছুটি 
পদ ব্যাপ্য হতে পারে । বল! হয়েছে, এ পদ ছুটি মধ্যপদ। তাহলে হেতুবাক্যে অপ্রধান পদ অব্যাপ্য 
থাকল। স্থৃতরাং অপ্রধান পর্দের অতিব্যাপ্তি বারণের জগ্ঘ অপ্রধান পদকে সিদ্ধাস্তেও অব্যাপ্য রাখতে 

হবে। তাঁর মানে, সিদ্ধান্ত হবে আংশিক বাক্য । 

যদি একটি হেতুবাক্য ভাঁববাচক, একটি অভাববাচক হয় তাহলে সিদ্ধান্ত হবে অভাববাচক। 
এবং এক্ষেত্রে হেতুবাঁক্যে লর্বসমেত তিনটি ব্যাপ্য পদ থাকতে পারে। এদের মধ্যে ছুটি মধ্যপদ। 

আর প্রধান পদের অতিব্যাপ্তি বারণের জন্ ( সিদ্ধান্ত অভাববাচক বলে) প্রধান পদকে হেতুবাক্যে 
ব্যাপ্য হতে হবে। তাহলে হেতুবাক্যে অপ্রধান পদ অব্যাপ্য থাঁকল। স্ুতরাং অপ্রধান পদকে 

সিদ্ধান্তে অব্যাপ্য রাখতে হবে । তার মানে, সিদ্ধান্ত হবে আংশিক বাক্য। 

বৈধ ন্যায়ে হয় উভয় হেতুবাক্য ভাববাচক, অথবা একটি হেতুবাক্য ভাববাঁচক, অন্যটি অভাব- 
বাচক। স্থৃতরাং মধ্যপদ দু বার ব্যাপ্য হলে সিদ্ধান্ত সর্ব অবস্থাতেই আংশিক বাক্য হবে। 

(3) সম্পাগ্ঘঃ কোনে বৈধ ন্যায়ের প্রধান হেতুবাক্য ভাববাচক, প্রধান পদ হেতুবাক্যেও 

ব্যাপ্য সিদ্ধান্তেও ব্যাপ্য, অপ্রধান পদ হেতুবাক্যেও অব্যাপ্য সিদ্ধান্তেও 

অব্যাপ্য। পূর্ণীঙ্গ ন্যায়টি উদ্ধার করতে হবে। 
সম্পাদন : বল! হয়েছে, প্রধান পদ সিদ্ধান্তেও ব্যাপ্য। এর থেকে জানা যায় যে, সিদ্ধান্ত 

অভাববাচক বাক্য । আরও বল! হয়েছে, প্রধান হেতুবাক্য ভাববাচক বাক্য। তাহলে অপ্রধান 

হেতুবাক্য অবশ্তঠ অভাববাচক | বলা হয়েছে, প্রধান পদটি হেতৃবাক্যেড ব্যাপ্য। কাজেই এ 
পদটি ভাববাচক প্রধান-হেতুবাক্যের বিধেয় হতে পারে না, অবশ্য সাবিক বাক্যের উদ্দেশ্য হবে, 
অর্থাৎ প্রধান হেতুবাক্য হবে 41 ৮ ৪৩ 74 (14 মধ্যপদ )। মধ্যপদ প্রধানি হেতুবাক্যে অব্যাপ্য 
বলে, অব্যাপ্য মধ্য দোষ বারণের জন্য, মধ্য পদকে অপ্রধান হেতুবাক্যে ব্যাপ্য হতে হবে? স্থাতরাং 

অভাববাচফ অগ্রধান হেতুবাক্যের বিধেয় হতে হবে। তাহলে অপ্রধান পদ হেতুবাকোর উদ্দেশ্য 
(২য় ভাগ)--৩১ 
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বলা হয়েছে অপ্রধান পদটি হেতৃবাক্যে অব্যাপ্য। এখন অপ্রধান পদ হেতুবাক্যে অব্যাপ্য বলে 
হেতুবাক্যটিকে আংশিক বাক্য হতে হবে। তাঁর মানে, অপ্রধান হেতুবাক্য হবে আংশিক অভাববাচক 

বাক্য বা 9 বাক্য, এবং এর আকার হবেঃ (যর্দি।9 অপ্রধান পদ হয় তাহলে) 90109 9 276 

001 4 | উক্ত হেতুবাক্য ছুটিকে যুক্ত করে, আর সিদ্ধান্ত নিফাশন করে পাই এ ন্যায়টি : 
4৯11 2 816 24, 

80176 5 216 101 14 ) 

90106 15 210 1001 £. [ 380০0 ] 

(4) সম্পাছ্ঘ: কোনে! বৈধ ন্যায়ের (১) প্রধান হেতুবাকা অথবা (২) অপ্রধান হেতুবাক্য 

আংশিক অভাববাচক বাক্য। প্রত্যেক ক্ষেত্রে ন্যায়টি উদ্ধার করতে হবে। 

সম্পাদন : বৈধ ন্যায়ের কোনে! হেতুবাক্য যদি অভাঁববাচক হয় তাঁহলে অন্য হেতুবাক্যটি 
অবশ্যই ভাববাঁচক, আবার কোনে। হেতুবাক্য আংশিক বাক্য হলে অন্যটি অবশ্যই সাবিক হবে। তাহলে 

কোনে! হেতুবাক্য আংশিক অভাববাঁচক বা 0 বাক্য হলে অন্যটি হবে অবশ্যই 4 বাক্য । 

(১) প্রধান হেতুবাক্য 0, স্থতরাং অপ্রধান হেতুবাক্য ৯, এবং সিদ্ধান্ত 9 বাক্য । প্রধান পর্দের 

অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য, প্রধান পদটিকে ০ হেতুবাক্যে ব্যাপ্য হতে হবে; স্থতরাঁং 0-এর বিধেয় হতে 

হবে। অর্থাৎ প্রধান হেতুবাক্যটি হবে £ 99299 74 ৪16 1001 (৭ প্রধান পদ )। মধ্যপদ প্রধান 
হেতুবাক্যে অব্যাপ্য বলে, অব্যাপ্য মধ্যদোষ বারণের জন্য, মধ্যপদ্কে অপ্রধান হেতুবাক্য তে ব্যাপা 

হতে হবে, স্থৃতরাঁং /১-এর উদ্দেস্ত হতে হবে। তার মানে, অপ্রধান হেতুবাক্য হবে £ ৪1] 74 ৪1০ 4 
(4 অগ্রধান পদ )। তাহলে আমরা পাই এ ন্যায়টি : 

9010)6 44 216 1001 49, 

৪11 4 916 4, 

50106 44 216 10019. [ 73০0০8100 1 

(২) এ ক্ষেত্রে ন্ায়টির অবয়ববিস্তাম হবে; 4001 প্রধান পদ্দের অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য 

4-এর উদ্দেশ্য পদ হবে প্রধান পদ (ধর ৪)। তার মানে, প্রধান হেতুবাক্য হবে ; ১11 8 21০ 141 

আর অব্যাপ্য মধ্য দোষ বারণের জন্য অপ্রধান হেতুবাঁক্য 9-এর বিধেয় পদটি হবে মধ্যপদ, অর্থাৎ 
অপ্রধান হেতৃবাক্যটি হবে £ 8006 4 ৪6 00% 741 তাঁহলে পাব এ স্তাঁয়টি 

৯1 9 216 14, 

5017)8 44 216 1001 14 ) 

50115 4 26 0701 %. [8210০0 ] 

(5) সম্পাদ্য : কোন্ কোন্ বৈধ স্তায়ের প্রধান হেতুবাক্য আংশিক ভাববাচক বাক্য, ন্যায়ের 
নিয়মের সাহায্যে তা নির্ণয় করতে হবে। 

প্রধান হেতুবাক্য 1 হলে অগ্রধান হেতুবাক্য হবে সাধিক বাক্য £বা 4। কিন্ত এক্ষেত্রে £ 
অপ্রধান হেতুধাকা হতে পারে ন।» কেনন। ন্যায়-নি্মের একটি অন্ুসিদ্ধান্ত অন্দারে-_ প্রধান হেতুবাক্য 
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আংশিক বাক্য হলে অপ্রধান অভাববাচক হতে পারে না। দেখা গেল, প্রধান হেতুবাক্য 7 হলে 
হেতুবাক্য বিস্তাস হবে :? 4 

এখন বৈধ ন্যায়ে মধ্যপদকে অন্তত একবার ব্যাপ্য হতে হয়। কাজেই অপ্রধান হেতুবাক্য 
এতে মধ্যপদকে উদ্দেশ্ত হতে হবে। অর্থাৎ (যদি 4৯-অপ্রধান, 9. প্রধান, 11-মধ্যপদ হয় 

তাহলে ) অপ্রধাঁন হেতুবাকাটি হবে £ ৪11 14 ৪:০ 4১, আর প্রধান হেতৃবাক্য হবে হয় 90106 14 ৪7০ 
9 অথবা 9০136 7 ৪76 1 । উক্ত হেতুবাক্য-বিস্যাঁন থেকে ছুটি ন্তায় পাই £ 

90176 1 216 73, 50179 3 2161৮], 

৪11 1৬1 216 4৯3 21] 1৬1 216 4১; 

90106 4৯ 2165 3. 80106 4৯219 3. 

[ 7)15517018 ] [ 70177721719 | 

(6) ইঙ্গিত; 8 15 ৪1295 /৯-4১]] 8 2106 4৯১ 1005 2156 09 211 9 216 4৯ 

90119 73 21৩ 109 /৯ (0 ০0101201010), 019 1801 $010১01199 4৯ 90179 0৪16 101 4৯ 

1 15 0159 11181 50106 0816 1001 /৯- 4৯11 0816 4৯ (99 ০0151190106109), 48001110117 

197:109 0 ০৮ থেকে বোঝা যায় সিদ্ধান্তের আকার হবে ৪--০ (মানে 48 অপ্রধান পদ )। এবার 

ন্যায়টি গঠন কর। 
(7) ইঙ্গিত: 1105 15৩... 10) 1৮৮71692156 0108 411 5৫ 216 ০ 90106 4 

216 1701 9 (1)১ 5001 1993 17010101710... .., 75510159155 0020 ৯০100 816 001 25 /৯1] 4 

815 2 (2) 10 ৫6109176010, ,১, সু?” 51652155075 411 2 215 সু 90006 2 

2181001 ৬ (3). 

প্রথম প্রশ্ন হল £ (1) আর (2) থেকে কি (3) বৈধভাবে নিষ্কাশন করা যায়? দ্বিতীয় প্রশ্ন ; 

480০0 ড্র 10 1] 61075 012 ৮ থেকে বোঝা যায়, 2 হল অপ্রধান পদ । এ প্রশ্নের উত্তর দিতে 

হলে (1) কে অপ্রধান হে তুবাক্য করে অন্য একটি ন্যায় গঠন কর, এবং ন্যায়টির বৈধতা বিচার কর। 

(8) ইঙ্গিত; (৪)-এর প্রথম বাক্যটি ০90৬1. -৯ 99৮ কর। দ্বিতীয় বাকাটি- &11 

008- ?5 7। (৮)-এর প্রথম বাক্যটি হল এর সিদ্ধান্ত, এর যুক্তিবিজ্ঞানসম্মত রূপ হল £ 90016 

0015-9 19 ৮ ( এটি ব০ 000-9 15 [--এর বিরুদ্ধ )। সর্বশেষ বাঁক্যটিকে ০৮%৩৫% করলে (৮)-এতে 

উল্লিখিত ন্যায়ের অপ্রধান হেতুবাক্য পাবে । 

(9) | মধ্যপদ হিসাবে আমর! 2 ব্যবহার করব ] 
(1) ধর! যাঁক, প্রথম ক্ষেত্রে প্রদত্ত বাক্য ছুটি হল £ 

90109 2 216 ও বা 991006 ড্র 816 2 

৯11 2 85 সবাক] 92652 

এখানে হ বাক্যগুলির কোনোটির সঙ্গে &1] য্ 815 2 যুক্ত করে সিদ্ধান্ত করলে যে ম্যায়গুলি 

( মোট চারটি ) পাওয়া ষাঁবে সেগুলি অবৈধ-_অব্যাপ্য মধ্য দোষে ছুষ্ট। কিন্ত বাক্যগুলির কোনোটির 

সঙ্গে /১11 2; ৪৫০ 2 যুক্ত করে সিদ্ধাত্ত করলে যে ন্তায়গুলি পাওয়া যাবে সেগুলি বৈধ । এ ন্যায়গুলির 
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সিদ্ধান্ত ছু রকমের হতে পারে £ 4১11 2 ৫৩ 2৭কে প্রধান হেতুবাক্য করলে যে সিন্ধান্ত পাওয়া! যাবে 
তাতে 2 প্রধান পদ" মানে সিদ্ধান্ত হবে স্--. আকারের । আর উক্ত 4৯ বাঁক্যকে অপ্রধান 
হেতুবাক্য করলে যে সিদ্ধান্ত পাওয়। যাবে তাতে স হবে অপ্রধান পদ, মানে সিদ্ধান্ত হবে ১ 
আকারের । আবার, অন্ত হেতৃবাক্য [, ছু রকম রূপ গ্রহণ করতে পারে £ 90106 2 816 %, 

90105 ড্র 26 2 তাহলে পাওয়া যাবে চারটি ন্তায়, কিন্তু ছু রকমের সিদ্ধান্ত । ন্তায়গুলি গঠন 
করা যাক। 

4৯1] 2 21৩ 2৫, 9077)6 ভা 210 2) 

80009 ডু 216 2, 21] 2 216 % 3 

50106 9 216 ১, ৮১901070626 815 তু, 

| 70801) | [ 10117191719 ] 

/৯1] 2 2816 5৫, 50176 2 810 ডা, 

90176 2 216 ৯ ১ 8] 2 2৩ স্ ) 

80176 ড 816 ১৫. ১০90062৫216 ভু. 

| 7096191 ] | 10152177119 ] 

(2) ধরা যাক, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে প্রদত্ত বাক্য ছুটি হল £ 

১০106 , 819 ১৫ ব। 901719 ১৫ 816 2 

০ 2 215 ৩ বাি০ও ৬ 2162 

এখানে 18 বিন্যাস থেকে কোনে! বৈধ সিদ্ধান্ত নিঃস্ত হয় না, ঠিক। কিন্তু ৪10 সর্ব অবস্থাতেই বৈধ । 
75 আর [ সমভাবে আবর্তনযোগ্য, কাজেই 2 বা ছু রকম রূপ ( উক্ত রূপগুলি ) গ্রহণ করতে পারে । 
উক্ত ঢ-গুলিকে প্রধান হেতুবাক্য করে এবং [-গুলিকে অপ্রধান হেতুবাঁক্য করে চারটি ন্তায় পাই। 
যেহেতু ৪ প্রধান হেতুবাক্য এবং যেহেতু স্র-ই প্রধান পদ সেহেতু সব কর়টি ন্ায়ে সিদ্ধান্ত হবে ১ 
(স্ প্রধান পদ ) আকারের বাক্য। এবার ন্যায়গুলি গঠন করা যাক। 

০ 2 216 ছা, ৩ ড 215 2, 

50179 5৫ 216 27 50116 4৫ ৪8176 2) 

50176 ৫ 216 1001 খ. ১০801106420 215 1801 ডা, 

| 9710 ] [ 8 686189 ] 

0 2 216 ছু, ০ ড 216 2, 

501006 2 816 ১ 5010)6 2 86 ১ 

80109 4 216 101 , **:80106 225 001 ডু. 

[ 67180] [ হ16585001 ] 

(2)-এর ক্ষেত্রে ৪ সব সময় প্রধান আর ] অপ্রধান হেতুবাক্য বলে প্রধান পদ ও অপ্রধান পদ স্থনিিষ্ট, 
কাঁজেই একটি নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তই হতে পারে। কিন্তু (1)-এর ক্ষেত্রে 4 বা ] প্রধান হেতুবাক্যও হতে 
পারে, আবার অপ্রধান হেতুৰাক্যও হতে পারে, কাজেই একই পদ প্রধান পদও হতে পারে অপ্রধান 
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পও হতে পারে। স্থতরাঁং ছু রকম সিঙ্ধান্ত হতে পারে, যেমন সু আকারের বা ডু-- 
আকারের বাক্য । 

(10) (1) 4 ও ৪৩ ৮ কেবল একভাবেই প্রমাণ করা যায় (8৪৮৪1৪ মু্তিতে )। কেন 
কেবল প্রথম সংস্থানে /১/১ বিন্যাস ছাড়। অন্যভাবে 4 প্রমীণ কব! যায় না, বুঝিয়ে বল। 

(2) ট০ ৯৪7৪ ১ প্রমাণ করতে হলে, উভয় হেতুবাক্যকেই সাধিক বাক্য, এবং একটিকে 
ভাববাচক অন্যটিকে অভাববাচক, হতে হবে। তার মানে, হেতৃবাক্য বিন্যাস হবে (8) 24. 
বা (৮) 451 

(৪) 184৯: প্রধান হেতৃব।ক্য হয় ০ 1 ৪1০ 1১ অথবা ৭০ ৮ 21০ 1 হবে। অপ্রধান 

হেতুবাক্য 4-তে অগ্রধান পদ ৩-কে ব্যাপ্য হতে হবে ( অপ্রধান পদের অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য ), 

স্ুত্তরাং £-এর উদ্দেশ্য হতে হবে। তার মানে, অপ্রধান হেতুবাক্য হবে 411 5 81617 । তাহলে 

ছুভাবে 164১ থেকে সিদ্ধান্ত কর! যাঁয় £ 
০17৮ 216 1১, ০ 22191, 

৪]] ১ 216 1, ৪11 ৯2161, 

10 9 218 ]১. ১,100 ৯816 ৮ 

| 091976774 ] | 0195816 ] 

(11) 406111161০1... ০0100185191” এ বাক্যাংশেব অর্থ বিশেষভাবে পক্ষণীয় । বল! হয় নি 

যে, কোনো হেতৃবাক্যই সাধিক বাক্য হতে পারবে না। বৈধ ন্যায়ে অন্তত একটি হেতুবাক্য অবশ্তই 
সাধিক বাক্য । বলা হয়েছে, সিদ্ধান্তেন যে গুণ (0891119 ) সাবিক হেতুবাক্যটি সে-গ্রণবিশিষ্ট হবে 

ন।। অথাৎ সিদ্ধান্ত তাববাচক হলে সাবিক হেতুধাক্যটি £ হবে না, সিদ্ধান্ত অভাববাচক হলে সাবিক 

হেতুবাক্যটি 8 হবে না । 
এখন, ন্যায়ের সিদ্ধান্ত হয ভ।ববা৮ক অথণ| অতাববাচিক। ঘি ভাববাঁচক হয়, তাহলে উভয় 

হেতুবাক্যই ভাববাচক, এবং অন্তত একটি হেতৃবাক্য সাধিক বাক্য । তার মানে, হেতুবাক্য-বিন্যাস 

হবে 4১৯ £&৯| বা 1৫১ । কিন্তু এপ ন্যায় আমাদের অনুসন্ধানের বিষয় হতে পারে না» কেননা! এ 

ন্যায়গুলিতে সিদ্ধান্তের'য গুণ সাবিক হেতুবাক্টিরও সে গ্রণ। তাহলে আমাদের অশ্ুসন্ধেয় ন্যায়ের 

সিদ্ধান্ত অভাববাচক এবং সেহেতু একটি হেতুবাকা অভাবঝাচক। এখন এ অভাববাচক হেতুবাক্যটি 

সাবিক বাক্য (8) হতে পারবে না, কেনন। তাহলে এমন হবে যে সিদ্ধান্তের, যা গ্রণ হেতৃবাক্যেরও সে 

গ্র9। স্থতরাং অভাববাচক হেতুবাক্যটি হবে ০ বাক্য। একটি হেতুবাক্য 09 বলে অন্যটি হবে অবশ্যই 
£ বাক্য । তার মানে, আমাদের অন্ুসন্ধেয় ন্যায়ের হেতুবাক্য-বিন্যাস হবে €) 4১9 বা (1) 941 

() 409: সিদ্ধান্ত ০0, কাজেই (প্রধান পর্দের অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য ) প্রধান পদকে 

হ্তুৰাক্যে ব্যাপ্য হতে হবে, কাজেই 4 হেতুবাক্যের উদ্দেশ্য হতে হবে । মানে, প্রধান হেতুবাক্য 

ইবে : 4১11 6216 74 | মধ্যপদ প্রধান হেতুবাক্যে অব্যাপ্য এলে, অপ্রধান হেতুবাক্যে, ০-তে, ব্যাপ/ 

হওয়া দরকার । কাঁজেই 0-এর বিধেয় হওয়। দরকার । তার মানে, অপ্রধান হেতুবাক্যটির বূপ হুৰে 
এমন £ 90115 9 ৪1 100 [| এ হেতুবাক্য ছুটি যুক্ত করে এবং সিদ্ধান্ত নিধাশন করে পাই 

নিম্োক্ত ন্যায়টি : 
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/৯]] 6216 ৮, 

80176 5 216 1011৬; 

60106 ৯ 216 1001 [১. [98190091 

(11) 04 £ দেখাও যে এক্ষেত্রে পাব, এ ন্যায়টি 
১0116 17৮1 876 1901 7) 

৪11 11 216১ 

50176 9 216 1001 1১. 173০০8709] 

(12) আলোচ্য প্রশ্নে যে দৌষগুলি উল্লেখ কর! হয়েছে সেগুলি সব ব্যাপ্যতার নিয়ম সংক্রান্ত 
দোষ । 

সিদ্ধান্তে মধ্যপদের স্থান নেই : আর বৈধ ন্যায়ে মধ্যপদ অন্তত একবার ব্যাপ্য হওয়ার দরকার । 

তারপর, ষে পদ হেতুবাক্যে অব্যাপ্য সে পদ বৈধ ন্যায়ের সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য হতে পারে না। কাজেই 

কোনো বৈধ ন্যায়ের সিদ্ধান্তে যে কয়টি ব্যাপ্য পদ থাকে, হেতুবাক্যে তার চেয়ে অন্তত একটি বেশী 

ব্যাপ্য পদ থাকার দরকার। অর্থাৎ সি্বান্তের ব্যাঁপ্য পদের সংখ্যা যদি ॥ হয় তাহলে বৈধ ন্যায়ের হেতু- 

বাক্যে ব্যাপ্য পদের সংখ্যা হবে %॥1+1 1 এখন হেতুবাক্যে যদি এর চেয়ে একটি ব্যাপা পদ কম থাকে, 

মানে হেতুবাক্য ও সিদ্ধান্তের ব্যাপ্য পদের সংখ্য। যদি সমান হয় (দুই ক্ষেত্রে যদি ॥ হয়) তাহলে হয় 

অব্যাপ্য মধ্য, অথব! প্রধান পদের অতিব্যাপ্তি অথবা অপ্রধান পর্দের অতিব্যাপ্তি দোষ হয়। মানে, এ 

দৌষগুলির একটি মাত্র এক ক্ষেত্রে হতে পারে । আর হেতুবাক্যের ব্যাপ্য পদের সংখ্যা যদি 1 

হয় তা হলে ন্যাঁয়ে উক্ত গোঁষগুলির যেকোনো ছুটি হতে পারে । আমর] দেখাব, ষে ন্যাঁয়ে একটি 

হেতুবাক্য আংশিক বাক্য তাতে উক্ত দেষপগ্তলির কোনো একটির বেশী দোষ একসঙ্গে হতে পারে ন|। 

একটি হেতৃবাক্য সাবিক আর অন্যটি আংশিক বাঁকা হলে, আর এ বিন্যাস থেকে সাঁধিক সিদ্ধান্ত 

করলে পাই এ অবয়ব-বিহ্যাস £ 

(১) 14188) (২) 409, 048, (৩) 88) 185) (৪8) 808, 098, 

প্রথম তিনটি ক্ষেত্রে হেতুবাক্যের ব্যাপ্য পদের সংখ্যা আর সিদ্ধান্তের ব্যাপা পদ্দের সংখ্যা সমান 

(প্রথম ক্ষেত্রে ১, ১7 দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ২, ২১ তৃতীয় ক্ষেত্রে ২, ২), এ তিন ক্ষেত্রে উক্ত দৌষগুলির 

একটি মাত্র একসঙ্গে ঘটতে পারে। চতুর্থ ক্ষেত্রে_-7007, 07-এর ক্ষেত্রে-_উক্ত দৌষগুলির 
কোনোটির ঘটতে পারে না, কেননা এক্ষেত্রে হেতুবাক্যের ব্যাপ্য পদের সংখ্যা ॥+1 (২+১) আর 

সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য &-সংখ্যক পদ (২)। সোজ! কথায়, হেতুবাক্যে তিনটি আর সিদ্ধান্তে ছুটি পদ ব্যাপ্য। 

এক্ষেত্রে ব্যাপ্যতা সংক্রান্ত কোনো! দোষ হতে পারে না। এক্ষেত্রে হয় অভাববাচক-হেতুবাক্যঘটিত 
দোষ (91120 ০1 ড/০ 1898811৬৩ 0191015569 )। 

(13) সম্পাদ্য : কোনো ন্তায়ের (১) কেবল মধ্যপদ ব্যাপ্য 

(২) কেবল মধ্য ও অগ্রধান পদ ব্যাপ্য 

(৩) তিনটি পদ ব্যাপ্য 
এ ভথ্যে্র ভিত্তিতে ম্যা়টি ব৷ ন্টায়গুলি সম্বন্ধে আর কী তথ্যের সন্ধান পাঁও। 

সম্ভব হলে পূর্ণাঙ্গ ন্তায়টি বা স্তায়গুলি উদ্ধার কর। 
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(১) সম্পাদন : কেবল মধ্যপদ ব্যাপ্য বলার মানে- প্রধান ও অপ্রধান পদ অব্যাপা। 
অপ্রধান ও প্রধান পদ যথাক্রমে সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য ও বিধেয়। তাহলে সিদ্ধান্তেব উদ্দেশ্য ও বিধেষ 
পদ অব্যাপ্য। তার মানে- সিদ্ধান্ত 1 বাক্য। এখন, মধ্য পদটি কয়বাঁর ব্যাপা ( একবার কি 
ছুবার) ব্যাপ্য তা বলা হয় নি। মধ্যপদটি ছুবার ব্যাপা হতে পারে যদি হেতুবাঁক্য বিন্যাস ১ 
হয়, আর মধ্যপদ যদি একবার ব্যাপ্য হয় তাহলে হেতুবাক্য বিন্যাস হবে &] বা [| স্বতরাং 
কোনো ন্যায়ের মিদ্ধান্ত ঘি ] বাক্য হয় তাহলে হেতৃবাকা বিন্যাস হবে; (ক 4১৯১ (থ) 

4 বা (গ) 14 

(ক) 4১ বিন্যাসে যদি কেবল মধ্যপদটিই ব্যাপ্য হয, তাহলে মধ্যপদকে উভয হেতুবাক্যের 

উদ্দেশ্য হতে হবে। সেক্ষেত্রে পাব একটি তৃতীয সংস্থানের ন্তায। তৃতীয সংস্থানে 4১41-এর 

নাম 17218701 

(খ) 4] বিন্যাসে মধ্যপদ্কে অবশ্যই & বাক্যের উদ্দেশ্য হতে হবে (নইলে অব্যাপ্য মধ্য 

দোঁষ হবে )। তাঁর মানে, 4-এর আকার হবে: £11 14 25 ৪ (1 মধ্যপদ ), আর অপ্রধান 

হেতুবাক্য 1 দুরকম আকাব পরিগ্রহ করতে পারে : (৫) 9076 4 219 1) (1) 90059 1৬ 210 4৯ | 

তাহলে এক্ষেত্রে পাই এ ছুটি ন্যায় : 
(1) 4১11 14 21০6 73, 0) 4৯11 ৬ 215 9, 

90106 4৯ 21617) 50176 1 216 4৯) 

**. 50170 4৯ 216 13, ১১801164216 9. 

| 109111 ] | 7)96151 ] 

(গ) 14 বিন্যাসে মধ্যপদকে অবশ্যই 4 বাক্যের উদ্দেশ্য হবে হতে (নইলে অব্যাপ্য মধ্য 

দোষ হবে)। তার মানে, অপ্রধ'ন হেতুবাক্যেব আকাব হবে £ 811 1 216 4 (1 মধ্যপদ )। 
আর প্রধান হেতুবাক্য হবে £ (৫) 501076 1৮1 2123 বা (9) 90176 73 916 1 | তাহ.ল 

এক্ষেত্রে পাই এ ছুটি ন্যায় : 
(8) 90179 1৮ 216 3, (9) 901009 73 815 1৭) 

211 71 0764) 211 14 279 4) 

50106 /৯ 216 03. ১,90106 4৯ 216 9. 

| 7)01597189 |] [ 701779119 ] 

দ্বেখা গেল যে, কোনে। ন্তায়ে কেবল মধ্যপদই যদি ব্যাপ্য হয় তাহলে ম্ায়টি হবে 
[08111 বা 1081151 বা 101591015 বা 101178119 মুতির স্তায় যুক্তি | 

€২) সম্পাদন £ কেবল মধ্যপদ ও অপ্রধান পদ ব্যাপ্য $ মানে প্রধান পদ অব্যাপ্য । অপ্রধান 

পদ ব্যাপ্য বলার মানে দিদ্ধান্তটি সাবিক ব্যাক্য, আর প্রধান পদ অব্যাপ্য বলার মানে- পিদ্ধাস্ত 

ভাববাচক বাক্য। সিদ্ধান্তটি তাহলে 4 বাক্য। দেখাও যে-_সিদ্ধাস্ত & বাক্য হুলে ন্যায়টি অবশ্যই 

8784 মৃতির | 

(৩) নম্পাদন : তিনটি পদই ব্যাপা হলে হেতুবাক্য বিস্তাস হবে (ক) 8 বা! (খ) 48) 
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(ক) 78 বিন্যাসে অপ্রধান পদকে ( পদটি ব্যাপ্য বলে ) 4-এর উদ্দেশ হতে হবে, 

অপ্রধান হেতুবাক্য হবে; ৪1 4৯ 276 14 (4 অপ্রধান পদ )। আর প্রধান হেতুবাক্য হবে : 
(1) "ব0 1 216 9 বা (1) ০ 8 21511 তাহলে এক্ষেত্রে পাব এ ন্যায় ছুটি £ 

(1) ৩ 1৬ 016 73, (11) [০ 99161, 

211 4৯ 216 1 21] 4৯ 216 1] 

১,110 4৯ 216 3. ১000 ঞ&১ 219 0. 

[ 0618860% ] | 06587 ] 

(খ) ৪ বিন্যাসে প্রধান পদকে ( পদটি ব্যাপ্য বলে ) &-এর উদ্দেশ হতে হবে, অর্থাৎ প্রধান 

হেতুবাঁকা হবে £ 411 9 216 11 (8 প্রধান পদ )। আর অপ্রধান হেতুবাক্য হবে (8) 100 4১ 216 1 

বা (9) ০ 1 21641 তাহলে এক্ষেত্রে পাব এ ন্যায় ছুটি) 
(৫) 4১1] 9 216 1, (০) 4৯11 3 2161৮, 

[10 4৯ 216 741; 100 1৬ 216 4৯; 

100 4৯ 216 13. ১8,100 4৯ 216 3. 

[ 08108651865 ] | 027807865 | 

দেখা গেল যে, কোনো ন্তায়ে তিনটি পদই যদি ব্যাপ্য হয় তাহলে ন্যায়টি হবে 
0918:511% বা (55816 বা! 08105(05 বা৷ 08001969 মৃতির ন্যায় যুক্তি। 

(14) (1) কোনো বৈধ ন্যায়ে কেবল একটি পদ ব্যাপ্য, এবং পদটি কেবল একবার ব্যাপ্য | 

বল৷ বান্ুল্য, পদটি অবশ্ঠই মধ্যপদ। কেব্ল মধ্যপদ ব্যাপ্য- মানে প্রধান ও অপ্রধান পদ অব্যাপ্য 
থাকলে_ সিদ্ধান্তটি অবশ্ঠই [ বাক্য । সিদ্ধান্ত ] বলে, এবং একটি পদ ( মধ্যপদ ) ব্যাপ্য বলে, হেতুবাক্য- 

বিন্যাস হবেঃ কে) 41, অথবা (খ) 11 

(ক) &ো বিন্তাসে--মধ্যপদ অবশ্যই /-এর উদ্দেশ্য ( ম্ধ্যপদটি ব্যাপ্য বলে)ঃ তার মানে, 

প্রধান হেতুবাক্য হবে : 41114 216 8 (ধু মধ্যপদ )। আর অপ্রধান হেতুবাক্য ] হবে : 

(1) 90776 4 816 1% বা (11) 90176 1] 216 4৯ | তাহলে এ ক্ষেত্রে পাব এ ন্যায় ছুটি-_ 

(৫) (11) 

/]1] 1৮ 215 9, /৯]1 1 216 3 

50176 4৯ 216 1৮] 59176 7 216 4) 

50176 4৯ 21673. 807776 4৯ 216 73, 

[ গা ] [ 708691 ] 

(খ) 14 বিস্তাসে--মধ্যপদটি ব্যাপ্য বলে এটি অবশ্যই অপ্রধান হেতুবাক্য 4১-এর উদ্দেশ পদ 

তার মানে, অপ্রধান হেতুবাক্য হবে £ ৪1] [1 276 4১ (1 মধ্যপদ )। আর প্রধান হেতুবাক্য ] হবে: 

(&) 90176 14 816 73 বা (৮) 90106 9 216 1 | তাহলে এ ক্ষেত্রে পাব এ ন্যায় ছুটি ঃ 

(৪) 90116 74 ৪15 73, (9) ১0106 8 816 1, 
21] 1৮] 210 4৯3 21] 1৮1 26 4৯; 

50116 /৯ 816 7, ১, 807776 4৯ 205 8. 

[ 019817319 ] [ 1011718719 |] 
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দেখা গেল, কোঁনে। বৈধ ন্যাঁয়ে কেবল ষধ্যপদ ব্যাপ্য হলে এবং কেবল একবার মাত্র ব্যাপা হলে স্তায়টি 
হবেঃ 

[09111 বা [08151 বা! 101591019 বা 100779115 মুতির স্তায় যুক্তি। 

(2) কোনে বৈধ ন্যায়ে কেবল একটি পদ ব্যাপ্য এবং পদটি ছুবার ব্যাঁপ্য। বলা বাহুল্য যে, 

পদটি মধ্যপদ । কেবল মধ্যপদ ব্যাপ্য বলে- মানে, প্রধান ও অপ্রধান পদ অব্যাপ্য বলে সিদ্ধান্ত হবে? 

বাক্য। মধ্যপদ দুবার ব্যাপ্য বলে হেতুবাক্য-বিন্তা 4] বা [/৯ হতে পারে না, হবে অবস্তই 4১4১ । 
মধ্যপদকে 4১৮ বিন্যাসে দুবার ব্যাপ্য হতে হলে উভয় হেতুবাক্যের উদ্দেশ্য হতে হবে। তার মানে, 
হেতুবাক্য ছুটি হবে এমন 2 4১11 [ 25 9) ঠ1 0৩ | তাহলে পাই এ ন্ঠায়টি 

১1] 1৬1 21513) 211 1 216 ৯ ০৮ 501200 4৯ 216 3. 

[ 10918061 ] 

(3) কোনে বধ ন্যাঁয়ে ছুটি পদ ব্যাপ্য এবং প্রত্যেকটি একবার করে ব্যাপ্য। এদের মধ্যে 

একটি অবশ্যই মধাপদ । অন্য পদটি-_সেটি প্রধান হোঁক কি অপ্রধান হোক-_হেতুবাক্যে ব্যাপ্য কিন্ত 

সিদ্ধান্তে অব্যাপ্য ( কেনন। পদটি একবার মাত্র খ্যাপ্য এবং এমন হতে পারে না ষে বৈধ ন্যায়ে কোনে 

পদ হেতুবাক্যে অব্যাপ্য অথচ সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য )। সিদ্ধান্তে তাঁহলে কোনে। পদই ব্যাপ্য নয় ; মানে, 

সিদ্ধান্ত ] বাক্য। এবং যেহেতু ন্যায়টিতে ছুটি পদ ব্যাপ্য সেজন্য হেতুবাক্য বিন্যাস 4] বা 1 হতে 

পারে না, হবে £%১। প্রশ্ন হল, যে পদটি হেতুবাক্যে ব্যাপ্য কিন্তু সিদ্ধান্তে অব্যাপ্য তা প্রধান না 

অগ্রধান পদ? এ পদটি যদি অপ্রধান পদ হত তাহলে সিদ্ধান্ত সারবিক বাক্য হতে পারত। কিন্তু 

আমরা দেখেছি, সিদ্ধান্ত 1 বাক্য। তাহলে এ পদটি হল প্রধান পদ। তাঁর মানে, এ ন্যায়ে 

প্রধান পদ হেতৃবাক্যে ব্যাপ্য আর সিদ্ধান্তে অব্যাপ্য! প্রধান পদটি হেতুবাক্যে ব্যাপ্য বলে, প্রধান 
হেতুবাক্য 4-তে এ পদটিকে উদ্দেশ্ত হতে হবে । অর্থাৎ প্রধান হেতুবাকা হবেঃ 411 ৮৪৫৩ 1 

(7১ প্রধান পদ )। এখানে মধ্যপদ অব্যাপ্য, কাজেই অপ্রধান হেতুবাক্যে এ পদটিকে ব্যাপ্য হতে 

হবে। তার মানে, অপ্রধান হেতুবাক্য হবে £ 211 [৬ ৪7 ১ (9 অপ্রধান পদ )। তাহলে এ ক্ষেত্রে 

পাই এ ন্যায়টি 
4৯1] 1১ 21511) 2111 ৪76 9 ১501079৯210 7১. 

[ 81210721961 ] 

(4) বল! হয়েছে, কোনো বৈধ ন্যায়ে ছুটি পদ ব্যাঁপ্য এবং প্রত্যেকটি ছুবাঁর করে ব্যাঁপ্য। 

এদের মধ্যে একটি অবশ্াই মধ্যপদ-_এ মধ্যপদটি উভয় হেতুবাক্যেই ব্যাপ্য। অন্য পদটি একবার 

হেতুবাক্যে একবার দিদ্ধান্তে ব্যাপ্য। প্রশ্ন হল, এ পদটি প্রধান ন৷ অপ্রধান পদ? আমরা জানি, 
মধ্যপদ দুবার ব্যাপ্য হলে সিদ্ধান্ত সাবিক হতে পারে না (পৃঃ 241 দেখ ), মানে-অপ্রধান পদ সিদ্ধান্তে 

ব্যাপ্য হতে পারে না। তাহলে আলোচ্য ক্ষেত্রে যে পদটি একবার হেতুবাক্যে একবার সিদ্ধান্তে ব্যাপা 
সেটি অপ্রধান নয়, প্রধান পদ । সিদ্ধাস্ত সাধিক বাক্য নয়, আংশিক বাক্য, এবং প্রধান পদ সিদ্ধান্তে 

ব্যাপ্“--এর থেকে বোঝা যায়: সিদ্ধান্ত আংশিক অভাববাচক বাক্য বা ০0 বাক্য । তাহলে ন্যায়ের 

মৃতিটি হবেঃ কে) 4১০০ (০4০ )১ () 8109, (159 ) অথবা গ) 840 (480)। কিন্ত 

(২য় ভাগ) _৩২ 
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আলোচ্য ক্ষেত্রে (ক) বা (খ) মৃতি সম্ভব নয়; কেনন। ছুটি পদের প্রত্যেকটি ছুবার করে ব্যাপ্য বলে 
২১২ বা ৪টি স্থলে ব্যাপ্য পদ থাকার দরকার । কিন্তু (ক) বা (খ) চিহ্নিত মৃত্তিগুলিতে তিনটির 
বেশী ব্যাপ্য স্থল নেই। কেবল 80 বা /450-এর ক্ষেত্রেই ৪টি ব্যাপ্য স্থল পাই (8 £ ২, ১ £ 
১১০9:১)। 1 ত অপ্রধান পদ সিদ্ধান্তে, সুতরাং হেতৃবাক্যে, অব্যাপ্য বলে অগ্রধান 

হেতুবাক্যের আকার হবে £ ৪]| [1 ৪15 5 (9 অপ্রধান পদ) আর প্রধান হেতৃবাক্য হবে (1) 
[ঘ০ 1৬ 216 7 অথবা (11) ০ 7১৪16 1 | তাহলে এ ছুটি ন্যায় পাওয়া গেল। 

(1) (01) 

০ 74 2167 ০1১ 2161৬, 

811 141 216 ৯3 91] 1৬] 216 ১, 

50176 ৯ ৪7৪ 1101 [১. **::80108 ১ 816 110 1১. 

[ ভ6190601) ] | ঢ58190 ] 

দেখা গেল, কোনো! ন্যায়ে কেবল ছুটি পদ, এবং এদের উভযুই ছু বার করে, ব্যাপ্য হলে ন্যায়টি 

/76181601) বা! 77658১০-এর আঁকার ধারণ করবে ।* 

* /১7:0 নিয়ে দেখাও যে, এ মৃঁতিটি কোনো সংস্হানে বৈধ নয় । 
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